
 

 PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA  

ATIVIDADES ESCOLARES 

 
Este protocolo, elaborado em conformidade com as diretrizes previstas na Resolução 
SESA 735/2021 e resolução SEED 3616/2021, e atualizado conforme Resoluções da SESA 
860/2021, 977/2021 e 036/2022, Orientação Normativa Conjunta 004/222 – 
DG/DEDUC/DPGE/SEED e Nota Orientativa 03 da Secretaria da Saúde do Estado do 
Paraná. Este documento apresenta os procedimentos a serem realizados pelo Colégio 
Cidadão do Amanhã para às atividades escolares referentes ao ano letivo de 2022, a fim 
de manter as medidas de prevenção e controlo da COVID-19. 
 
INÍCIO DAS AULAS 
As aulas terão início em 05 de fevereiro de 2022, na modalidade presencial. 
 
HORÁRIOS 
Os horários de entrada, saída e intervalos estão organizados conforme tabela abaixo: 
 

 Horário de entrada Intervalo Saída 

Maternal 07h  18h 

Infantil 3 13h20 14h50 17h40 
Infantil 4 13h20 14h50 17h40 

Infantil 5 13h20 14h50 17h40 

1º ano A e B 07h40 / 13h20 09h / 15h30 12h / 17h40 

2º ano A e B 07h40 / 13h20 09h / 15h30 12h / 17h40 
3º ano A 13h20 15h30 17h40 

4º ano A e B 07h40 / 13h20 09h / 15h30 12h / 17h40 

5º ano A e B 07h40 / 13h20 09h / 15h30 12h / 17h40 
6º ano 07h20 09h30 12h30 

7º ano A e B 07h20 09h30 12h30 

8º ano 07h20 09h30 12h30 

9º ano 07h10 09h30 12h30 
1ª série 07h10 09h30 12h30 

2ª série 07h10 09h30 12h30 

3ª série 07h10 09h30 12h30 

 
Ensino fundamental 2 e Ensino Médio tem intervalos no mesmo horário, porém, em 
espaços diferentes. 

PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS 

1.MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  



 

1.1 Todos os estudantes e professores devem USAR MÁSCARA, retirando apenas QUANDO 
ESTIVER EFETIVAMENTE TREINANDO. Trocar a máscara toda vez que estiver úmida, 
acondicionando em embalagem própria;  

1.2 Trazer de casa sua hidratação, e não socializar, nem utilizar recipientes de outras pessoas 
(squeezes, toalhas, etc.)  

1.3 Lavar com frequência as mãos até os punhos, com água e sabão, ou higienizá-las com álcool 
em gel 70%;  

1.4 Evite apertar as mãos ou abraçar e tocar a própria boca, nariz ou olho;  

1.5 Utilize seus próprios equipamentos. Na impossibilidade de fazê-lo, é necessária a 
desinfecção do equipamento antes de utilizá-lo;  

1.6  Mantenha distância de ao menos 2 metros de outras pessoas, para qualquer situação de 
treinamento e/ou competição.  

1.7 Reforço na limpeza dos equipamentos e locais de treinamento e circulação de pessoas, 
principalmente os de uso comum, como bolas, colchonetes, barras, colchões, tatames e outros. 
A cada aula deve ser realizada desinfecção do local e equipamentos com produtos apropriados;  

ENTRADA 

Somente será permitido o acesso de alunos e colaboradores indispensáveis.  

• A entrada será somente pelo portão principal; 
• O uso de máscara será obrigatório; 
• Tapetes sanitizantes estarão disponíveis para higienização de calçados; 
• A higienização das mãos com álcool em gel será exigida e realizada sob 

supervisão; 
• As marcações de solo para direcionamento do fluxo deverão ser respeitadas. 

A aferição da temperatura na entrada do Colégio foi suspensa a partir do dia 03 de 
março de 2022 conforme resolução SESA No 36/2022 que altera o art. 18o da Resolução 
SESA nº 860, de 23 de setembro de 2021 e suspende a triagem por meio da aferição da 
temperatura corporal para afastar suspeita da COVID-19 no Paraná. 

INTERVALOS 

• As atividades específicas serão realizadas em espaços previamente demarcados, 
por nível, ano e série; 

• Os lanches serão consumidos dentro da sala de aula. 

 

 



 

CIRCULAÇÃO 

• Orientação sobre as medidas para controle e prevenção da COVID-19 estarão 
afixadas em diferentes pontos da área escolar. 

BANHEIROS E BEBEDOUROS 

• Haverá controle de entrada e do número de ocupantes, conforme a área 
disponível; 

• A higienização das dependências e superfícies de contato será constante; 
• Cada aluno deverá trazer de casa sua própria garrafa com água; 
• Os bebedouros são acionados sem contato bucal ou manual e estarão 

disponíveis apenas para reabastecimento de garrafas de água. 

SAÍDA 

•  Pedimos encarecidamente aos pais que respeitem os horários de entrada e 
saída determinados para evitar permanência desnecessária; 

•  Os alunos aguardarão na sala de aula, onde o distanciamento social será 
orientado e exigido. 
 

MATERIAIS ESCOLARES 
 

• Não será permitido o compartilhamento de materiais. 
• Trazer mochila com os materiais. 
• Além da máscara em uso na hora da entrada, cada estudante deverá trazer duas 

(2) máscaras sobressalentes, para troca quando necessário. 
• Cada aluno deverá trazer duas embalagens para guardar as máscaras: uma para 

as máscaras sobressalentes e outra para as máscaras usadas. 
• A garrafa de água é de uso obrigatório, deve vir de casa preferencialmente 

abastecida e devidamente higienizada no retorno. Seu uso é exclusivamente 
pessoal. 

 
 
MEDIDAS DE HIGIENE E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  
 

• Cobrir o nariz e a boca com a parte interna do braço dobrado ao espirrar e tossir; 
• Não compartilhar objetos pessoais, como canetas, lápis, borracha, livros ou 

blocos de papel; 
• Manter a distância pessoal de no mínimo 1 metro; 
• Quando sair da mesa ao término das atividades, deixá-la organizada e arrumada, 

e forma a facilitar a limpeza e higienização; 
• Deixar somente o que for extremamente necessário em cima das mesas de 

atendimento/uso e demais superfícies; 



 

• Sempre que utilizar máquinas ou equipamentos partilhados, usar álcool gel 70% 
nas mãos antes e após a sua utilização; 

• Os colaboradores e alunos não deverão se cumprimentar com beijos, abraços ou 
mesmo apertos de mãos; 

• Evitar tocar no rosto, olhos, nariz ou boca com as mãos; 
• O uso da máscara é obrigatório para acessar o ambiente escolar; 
• Todos, sem exceção, devem bater os pés nos tapetes sanitizantes; 
• Ao fazer uso dos sanitários, baixar a tampa para ativar a descarga; 
• Sempre lavar as mãos com água e sabão durante, pelo menos, 40 segundos, nas 

seguintes ocasiões: 
•  Depois de usar o banheiro; 
•  Antes de tocar nos olhos, nariz ou boca; 
•  Antes e depois de comer; 
•  Após espirrar ou tossir (ou usar um lenço de papel); 
•  Após contato com lixo ou uma área de alta exposição, como maçaneta da 

porta e corrimão; 
•  Depois de tocar nos sapatos; 
• Antes de sair para a escola e assim que chegar em casa. 

 
 
VACINAÇÃO 
 

A vacinação é a principal estratégia de prevenção de saúde pública para acabar 
com a pandemia da COVID-19 e contribui para retornar com segurança ao aprendizado 
presencial, bem como às atividades extracurriculares e esportivas. É vital que todas as 
crianças recebam as vacinas recomendadas para a faixa etária e as carteiras de 
vacinação sejam atualizadas se estiverem atrasadas devido à pandemia, conforme 
preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) para cada faixa etária. O 
calendário vacinal está disponível na página da SESA-PR: 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Vacinas. 
 

As vacinas da COVID-19 reduzem o risco de a pessoa ficar gravemente doente se 
pegar COVID-19. Mas se a pessoa estiver vacinada contra a COVID-19, ainda poderá 
pegá-la e transmiti-la a outras pessoas, mesmo que não tenha nenhum sintoma. Por 
isso, as medidas de prevenção contra a doença devem continuar a ser adotadas por 
todas as pessoas. 

 
Todos os colaboradores do Colégio têm o seu status de vacinação monitorado e 

já estão imunizados com pelo menos duas doses da vacina. 
 
IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 E SURTOS 
 

É fundamental que os casos suspeitos ou confirmados da COVID-19 no ambiente 
escolar sejam identificados o mais precocemente possível. Para que isso ocorra, todos 
os profissionais que trabalham em Instituições de Ensino devem estar familiarizados 

https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Vacinas


 

com estes conceitos, os quais estão descritos na Resolução Sesa nº 860/2021 e Sesa nº 
977/2021, e suas atualizações. 

Síndrome Gripal (SG): indivíduo que apresente quadro respiratório agudo com um ou 
mais dos sinais ou sintomas de febre (mesmo que referida), tosse e falta de ar. Outros 
sintomas não específicos ou atípicos podem incluir: dor de garganta, dor de cabeça, 
coriza, espirros, calafrios, dor abdominal, diarreia, anosmia (incapacidade de sentir 
odores) ou hiposmia (diminuição do olfato), hipogeusia (diminuição da capacidade para 
sentir o sabor da comida), ageusia (perda da capacidade para sentir sabor), mialgia 
(dores musculares, dores no corpo), cansaço ou fadiga. Em crianças, além dos sintomas 
anteriores, na ausência de outro diagnóstico específico, considera-se também a 
obstrução nasal. 

Síndrome Respiratória Aguda Grave: indivíduo com SG que apresente 
dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação 
de O2 menor que 95%, em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) nos lábios ou 
rosto. Crianças podem apresentar sinais de desidratação, inapetência, cianose 
(coloração azulada da pele e dos lábios e nas extremidades dos dedos), assim como 
esforço respiratório caracterizado por batimentos de asa de nariz e tiragem intercostal, 
o que pode indicar gravidade crescente. 

• Caso suspeito: indivíduo com sinais ou sintomas sugestivos de Síndrome Gripal. Pode 
ter confirmação diagnóstica da COVID-19 por: 

• CRITÉRIO CLÍNICO: Caso de SG ou SRAG associado a anosmia (disfunção 
olfativa) OU aageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa. 

• CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso de SG ou SRAG com histórico de 
contato próximo ou domiciliar, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais 
e dos sintomas com caso confirmado para COVID-19. 

• CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM: Caso de SG ou SRAG que não foi possível 
confirmar por critério laboratorial e que apresente pelo menos uma das 
seguintes alterações tomográficas: opacidade em vidro fosco ou sinal de halo 
reverso. 

• CRITÉRIO LABORATORIAL: exames de RT-PCR com resultado DETECTÁVEL ou 
Teste Rápido de Antígeno com resultado REAGENTE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISOLAMENTO 

SITUAÇÃO TEMPO DE QUARENTENA 

 

Contato 

com 

Positivados 

- 5 dias: a partir do último dia de contato com o  caso 
confirmado (0 dia) - testar no 5º dia  
a) Se o resultado der negativo, sair da quarentena 
b) Se o resultado der positivo, permanecer em 
isolamento seguindo as recomendações médicas 
- 7 dias: a partir do ultimo dia de contato com o caso 
confirmado (dia 0), na impossibilidade de testar 

Prazo de isolamento para estudantes confirmados com COVID-19 

Casos ASSINTOMÁTICOS com 
exame de RT-PCR ou teste 
rápido para detecção de 
antígeno positivo 

07 dias: a partir da data da coleta de exame (dia 0) 
podendo sair do isolamento após este prazo se 
permanecer assintomático, mantendo cuidados 
adicionais até o 10º dia. 

Casos leves de COVID – 19, ou 
seja, que não necessitam de 
internação hospitalar 

07 dias: a partir do início dos sintomas podendo sair 
do isolamento após este prazo desde que o individuo 
esteja sem febre e sem uso de medicamentos 
antitérmicos há pelo menos 24 horas e com remissão 
dos sintomas respiratórios. 

10 dias: se tiver com febre ou com sintomas 
respiratórios. Manter o isolamento até o 10º dia 
completo do início dos sintomas. 

Casos moderados a graves 
que necessitam de 
hospitalização  

20 dias: a contar da data de início dos sintomas, 
desde que afebril, sem uso de medicamentos 
antitérmicos há pelo menos 24 horas, e com remissão 
dos sintomas respiratórios. 

 

CRITÉRIO PARA FECHAMENTO DE TURMAS, TURNOS OU ESCOLA: 

Situação  O que fazer 

Três ou mais casos de Covid-19 na turma  Fecha a turma 

50% das turmas com três alunos ou mais 
com Covid-19 em cada uma delas 

Fecha o turno  

50% das turmas com três ou mais alunos 
com Covid-19 em cada uma delas, em 
cada turno 

Fecha a escola 

Professor com Covid-19 O professor fica em isolamento e as 
turmas continuam em aula 

 



 

1. Uma avaliação razoável e proporcional do risco será levada em consideração antes da 
decisão pela suspensão das aulas ou o fechamento da escola. Caso o contato tenha se 
limitado a grupos específicos, considerar o isolamento dos contatos próximos, ou de 
uma sala de aula, ou de um grupo de uma sala de aula, em vez de promover o 
fechamento total da escola. 

 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 
O atendimento ao público poderá ser feito de forma presencial garantindo as medidas de 
biossegurança e também disponibilizado de forma on-line (remota) ou via telefone. 

 
ENTRADA DE FORNECEDORES DE INSUMOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. 
Nossos fornecedores e prestadores de serviços serão orientados a acessar o colégio pela 
secretaria, somente nos horários estabelecidos: segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e 
das 14h às 17h. 
 
ATENDIMENTO NA CANTINA ESCOLAR E REFEITÓRIO 

• Todos os profissionais que preparam e servem alimentos irão utilizar EPIs e 
seguirão protocolos de higiene de manipulação.  

• Os horários para a realização das refeições dos alunos serão escalonados, 
evitando aglomerações no refeitório.   

• Os alunos e colaboradores devem se alimentar em grupos pequenos. Deve-se 
observar a distância de 1m, evitar que as pessoas se sentem lado a lado ou de 
frente uma a outra, fazendo-as sentar de forma intercalada; 

• Orientaremos a comunidade escolar para que não compartilhe copos, talheres e 
demais utensílios de uso pessoal. 

• Os utensílios para a realização das refeições serão higienizados adequadamente.  

• Manteremos os ambientes ventilados.  

• As refeições (lanche /almoço) dos alunos de Educação Infantil e Fundamental I 
ocorrerão nas salas de aula; 

• Será aumentada a frequência de higienização de superfícies (mesas, cadeiras, 
maçanetas, superfícies de bufê, balcões), bem como os procedimentos de 
higiene da cozinha.  

• Será disponibilizado, no “caixa”, álcool 70% para higienização das mãos. 

• Os funcionários da cantina serão orientados a intensificar a higienização das 
mãos e antebraços, principalmente antes e depois de manipularem alimentos e 
após tocar em dinheiro ou cartão de banco.  

• Organizaremos as filas de “caixa” e atendimento mantendo distanciamento.  

• Realizaremos a higienização das mesas antes e após a utilização. 
 
AULAS PRESENCIAIS 
 
Salvo as excepções previstas em lei, como exemplificativamente a prevista no art. 32, 
parágrafo 4º, da LDBE, ou em virtude de norma expressa editada pelos respectivos 
sistemas de ensino, o desenvolvimento da atividade educacional deverá ser presencial; 


