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TOLEDO, 21 DE OUTUBRO DE 2020 



 
 

PLANO DE BIOSSEGURANÇA PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES  

 Retorno das atividades esportivas extracurriculares: será no dia 2 de agosto, caso a 
situação pandêmica esteja estável. Atendimento Educacional Especializado: 15 de 
fevereiro. Grupos de Jovens: 2 de agosto, caso a situação pandêmica esteja estável. 
Aulas de reforço:  1 de abril.  
 

● Criação de uma equipe responsável para elaboração do Protocolo, a realização de 
estudos preliminares a respeito dos espaços físicos e ambiência escolar existentes na 
instituição, a fim de reorganizá-los para o atendimento das medidas de prevenção e 
controle para COVID-19. 
 

● Disponibilizar o protocolo na página eletrônica da instituição e amplamente divulgado 
para todos os trabalhadores, pais e estudantes por meio dos canais oficiais da 
instituição. 
 

● Apresentar aos pais e responsáveis o Protocolo de retorno, com todas as medidas de 
prevenção e controle a serem adotadas, e consultá-los sobre o retorno presencial das 
atividades extracurriculares. 
 

● Ao entrar nas dependências do colégio, será disponibilizado um tapete sanitizante 
para higienização dos calçados, totens com álcool em gel e acontecerá  a aferição da 
temperatura. 

 
● Somente o estudante poderá frequentar o ambiente escolar durante a atividade. 

 

● O estudante deverá trazer uma garrafa com água e duas máscaras; 
 

● As atividades serão realizadas respeitando as normas de distanciamento e o uso da 
máscara. 
 

● Os estudantes irão higienizar as mãos antes, durante e ao término da atividade. 
 

● Se o estudante estiver com sintomas gripais, não deverá comparecer a atividade antes 
de procurar um atendimento médico e, assim, fazer a devida avaliação; 
 

● O material utilizado (bolas, cones,...) durante as atividades serão devidamente 
higienizados com água sanitária ao término da atividade de cada turma. 
 

● As atividades extracurriculares serão adotadas e facultativas a adesão e concordância 
das famílias. Os pais ou responsáveis que decidirem pelo retorno presencial do 
estudante para as atividades extracurriculares, devem apresentar o Termo de 
Compromisso de Cumprimento de Diretrizes estabelecidas no Protocolo de Segurança. 
 



 
● Será organizado o escalonamento de professores para dinamizar o atendimento 

presencial, bem como o auxílio nos momentos de entrada, intervalos, acesso aos 
banheiros, saída, entrega de refeições e outros. 
 

● Serão promovidos momentos e ações de acolhimento emocional aos estudantes e 
profissionais da educação, sempre que necessário, bem como realizadas atividades 
para fortalecimento da retomada de conteúdos, de recuperação escolar e de 
atendimento aos estudantes com maiores dificuldades para o aprendizado, com a 
proposição de criação de grupos de estudo, a fim de ofertar novas formas de 
compartilhamento de conteúdo e evitar a evasão escolar. 
 

RESTRIÇÕES 
 

● Estudantes, trabalhadores e frequentadores da instituição de ensino que pertencem 
aos grupos de risco, conforme definido na Portaria conjunta nº 20 do Ministério da 
Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de 18 de junho de 2020 e 
Guia de Vigilância Epidemiológica, ou convivam com pessoas dos referidos grupos, 
devem ser orientados a não realizar as atividades de forma presencial. São 
considerados grupo de risco: I – Idade igual ou superior a 60 anos; II – Gestantes em 
qualquer idade gestacional; III – Lactantes com filhos de até 06 meses de idade; IV – 
Pessoas com as seguintes condições clínicas: cardiopatias graves ou descompensadas 
(insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, 
hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou 
descompensadas (portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC ou 
asma moderada/grave); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio 
avançado (graus 3, 4 e 5), doença hepática em estágio avançado, diabéticos conforme 
juízo clínico, e obesidade (IMC ≥40). 
 

● Será limitado o acesso às dependências do colégio, somente a pessoas indispensáveis 
para o seu funcionamento e, desde que não pertençam ao grupo de risco. O 
atendimento ao público será feito prioritariamente de forma on-line ou via telefone. 
Caso o atendimento presencial seja necessário, deverá ser previamente agendado. A 
entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços de manutenção, deve 
ocorrer preferencialmente fora dos horários das atividades presenciais, exceto em 
situação premente, devendo seguir todas as medidas para prevenção da COVID-19. 
 

● As brinquedotecas e espaços kids devem permanecer fechados.  
 

● Os estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado poderão 
retornar, a critério das famílias, sendo necessário garantir o atendimento sem 
prejuízos à qualidade da educação e garantindo o seu acesso. 

 
MEDIDAS EM RELAÇÃO A SINAIS E SINTOMAS 

 
● Serão adotadas estratégias de isolamento para identificação precoce de estudantes e 

trabalhadores classificados como casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 
devendo as medidas de isolamento/quarentena ser seguidas conforme 
recomendações vigentes. 
 



 
● Aos trabalhadores responsáveis pela triagem de temperatura corporal, serão 

orientados quando ao controle da entrada, verificação da temperatura e acolhimento 
dos das pessoas. 
 

● Será monitorado diariamente, no momento de ingresso ao estabelecimento, a 
temperatura corporal de todos os estudantes, trabalhadores e demais frequentadores. 
 

● Caso a verificação da temperatura registrada esteja maior ou igual a 37 °C, o estudante 
deve ser mantido em isolamento e o estabelecimento deve entrar em contato com os 
pais ou responsáveis, que devem ser orientados a procurar por assistência médica. 
 

● A direção ou coordenação será comunicada, para as devidas providências, caso alguém 
se recuse a ter a temperatura aferida ou insista em entrar na escola com a temperatura 
elevada. 
 

● Informar os pais/ responsáveis referente a Unidade Básica de Saúde mais próxima para 
onde os estudantes com suspeita de COVID-19 poderão ser encaminhados, em caso 
de necessidade e mediante ciência e autorização dos responsáveis. 
 

● Organizar área individualizada para permanência temporária de casos suspeitos de 
COVID-19 que surgirem no decorrer da atividade escolar, ou para os casos em que 
houver impossibilidade de se buscar o estudante febril imediatamente, até os 
encaminhamentos necessários. 
 

 
COMUNICAÇÃO VISUAL 

 
● Serão afixados cartazes informativos em diferentes ambientes do estabelecimento 

onde se faça necessária a informação a respeito da capacidade máxima de lotação de 
pessoas permitida para o local, por meio da qual o distanciamento físico de 1,5 metro 
deve ser garantido. 

 
● Serão disponibilizados cartazes e/ou avisos sonoros com orientações das medidas para 

o controle e prevenção da COVID-19, em diferentes pontos da instituição. 
 

● Deverá ser privilegiado a importância da higiene de mãos, a adoção da higiene 
respiratória ao tossir e espirrar; a obrigatoriedade do uso de máscaras; a adoção do 
distanciamento físico entre pessoas; o não compartilhamento de objetos e utensílios 
pessoais; a limpeza e desinfecção do ambiente e superfícies, entre outros. 
 

MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO 

● É obrigatório o uso e manuseio correto de máscara por todas as pessoas que 
frequentarem o estabelecimento de ensino. 
 

● Todos os trabalhadores realizarão o monitoramento e orientação constantes quanto 
ao uso correto de máscaras pelos alunos e por todas as outras pessoas durante a 
permanência no estabelecimento. 
 



 
● A fim de evitar a aglomeração de pessoas no estabelecimento de ensino e racionalizar 

o uso dos espaços físicos para preservação das medidas de distanciamento, os 
estudantes serão divididos em grupos. 
 

● Serão disponibilizados recursos e insumos para higiene de mãos, como água corrente, 
sabonete líquido, papel toalha e/ou álcool gel 70%, posicionados em locais 
estratégicos e de fácil acesso, principalmente em locais com maior circulação de 
pessoas, como: salas de aula, salas de apoio, laboratórios, portas de acesso principal 
ao estabelecimento, corredores, entre outros. 
 

● Os estudantes que tiverem necessidade serão auxiliados para o uso do álcool 70% bem 
como lavagem das mãos, a fim de garantir a realização do procedimento. 
 

● As lixeiras devem possuir acionamento automático por pedal e estar dispostas em 
pontos estratégicos, principalmente nos locais destinados a higiene de mãos. 
 

● Os trabalhadores e estudantes deverão manter as unhas cortadas ou aparadas, os 
cabelos presos e a evitar o uso de adornos. 
 

● Serão adotadas e mantidas estratégias para o controle de lotação, organização do 
fluxo de entrada e saída, restrição de acesso e afastamento mínimo de 1,5 metro entre 
as pessoas, de forma a garantir o distanciamento físico necessário. 
 

● A disposição dos mobiliários (cadeiras, poltronas, mesas, armários, equipamentos 
tecnológicos, outros) será adequada conforme o espaço da sala. 
 

● Serão efetuadas marcações para o distanciamento físico recomendado, 
principalmente nos locais de fácil aglomeração de pessoas, como: pontos de entrada 
e saída, fila para a aferição da temperatura, refeitório, banheiro, entre outros. 

 
● O horário de entrada e saída, bem como dos intervalos das diferentes turmas, serão 

organizados de maneira que não ocorra aglomeração de pessoas e a circulação 
simultânea de grande número de estudantes nas áreas comuns e nos arredores do 
estabelecimento. 
 

● Os corredores serão sinalizados com direcionamento do fluxo em sentido único para 
minimizar o tráfego de pessoas frente a frente, sempre que possível. 
 

● Cada sala de aula, para realização da atividade extracurricular, será ocupada, sempre 
que possível, pelo mesmo grupo de estudantes, de acordo com a dimensão e as 
características do estabelecimento de ensino. 
 

● A limpeza e a desinfecção de todos os ambientes internos e externos do 
estabelecimento de ensino serão intensificadas, sobretudo de superfícies 
habitualmente muito tocadas, como: corrimãos, elevadores, telefones, teclados de 
computador, torneiras, maçanetas de portas, interruptores de energia, entre outros 
(Conforme POP do Governo do Estado do Paraná). Site para consulta: 



 
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020

-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf 
 

● A limpeza e a desinfecção do ambiente e superfícies serão realizadas minimamente a 
cada troca de turma e entre os períodos das atividades (Conforme POP do Governo do 
Estado do Paraná). Site para consulta: 
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020

-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf 
 

● Será realizado treinamento específico sobre limpeza e desinfecção de materiais, 
superfícies e ambientes para os trabalhadores responsáveis por essas atividades 
(Conforme POP do Governo do Estado do Paraná). Site para consulta: 
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020

-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf 
 

● Os espaços devem ser mantidos constantemente arejados e ventilados, 
preferencialmente de forma natural. Quando utilizado sistema de ar condicionado, 
este deve ser mantido com seus componentes limpos e com a manutenção preventiva 
em dia, em conformidade com o Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) 
sob responsabilidade de um profissional habilitado, adotando estratégias que 
garantam maior renovação do ar e maior frequência na limpeza dos componentes. 
 

● O uso compartilhado de equipamentos ou materiais destinados ao ensino deve ser 
evitado. Em casos de extrema necessidade o compartilhamento poderá ser realizado 
desde que haja desinfecção destes itens com álcool 70% ou outro produto similar, 
antes e após o uso. 
 

● Os equipamentos e materiais que não puderem ser desinfetados constantemente em 
função de suas características e necessidade de conservação devem ser bloqueados 
temporariamente. 
 

● O uso de armários compartilhados será suspenso. 
 

● Os laboratórios e as salas de apoio para a realização das atividades extracurriculares 
terão lotação máxima reduzida garantindo o afastamento de 1,5 m entre as pessoas e 
devem ser usados mediante agendamento prévio, com escala de horários e adequada 
limpeza e desinfecção entre os usos. 
 

● Locais onde exista possibilidade de formação de filas devem ser demarcados de forma 
visual, por meio de sinalizações no piso, cones, fitas, entre outros materiais, a fim de 
assegurar a medida de 1,5 metro para o afastamento entre as pessoas. 
 

● Nos casos em que se fizer necessária deve ser disponibilizada área externa de espera 
para as pessoas, que atenda também o distanciamento físico necessário. 
 

● Todos os bebedouros nos quais exista a possibilidade de aproximação da boca com a 
fonte de água devem ser desativados. 
 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf
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https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf
https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/NO_01_LIMPEZA_E_DESINFECCAO_DE_AMBIENTES_V2.pdf


 
● Devem ser mantidos apenas dispensadores de água para o abastecimento de copos e 

garrafas de uso pessoal, com orientação clara de que estes utensílios não podem tocar 
as superfícies do equipamento durante este abastecimento.  
 

● As garrafas para abastecimento de água devem ser de uso individualizado, não 
devendo ser compartilhadas em nenhuma hipótese. 
 

● O uso dos elevadores, quando existentes, deve ser restrito ao mínimo necessário, com 
uso prioritário por pessoas que possuem preferência estabelecida em Lei. 
 

● Para o deslocamento de mais de uma pessoa, o distanciamento físico de 1,5 metro 
deve ser demarcado no piso do elevador a fim de tornar visível o local para 
posicionamento de cada indivíduo. 
 

● Os banheiros devem ser organizados e demarcados a fim de garantir o afastamento 
mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. As medidas para higienização das mãos devem 
ser reforçadas sempre após o uso dos banheiros. Os insumos para higiene de mãos 
devem ser mantidos constantemente abastecidos. 
 

● A limpeza e desinfecção dos banheiros deve ser intensificada. 
 

CASOS DE CONTAMINAÇÃO 
● Em casos contaminação, a instituição de ensino irá comunicar as Secretarias Estadual 

e Municipal de Saúde para monitoramento destas situações. Caso ocorra 
contaminação entre estudantes, professores ou demais funcionários, a instituição 
deverá ser interditada por 14 dias, retornando para o modelo de aulas 100% on-line 
durante este período. 

● https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Hy54sTp0EdDuRH3rzBSWADmjY2oE
O6jbqenLSbjHq6ptuA/viewform  

● https://redcap.appsesa.pr.gov.br/surveys/?s=HCRJRN347X 
 
 

FLUXOGRAMAS – CASOS SUSPEITOS NA ENTRADA E DURANTE AS AULAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Hy54sTp0EdDuRH3rzBSWADmjY2oEO6jbqenLSbjHq6ptuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Hy54sTp0EdDuRH3rzBSWADmjY2oEO6jbqenLSbjHq6ptuA/viewform
https://redcap.appsesa.pr.gov.br/surveys/?s=HCRJRN347X


 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

ANEXOS 
 

TERMO DE COMPROMISSO COM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DO  
COLÉGIO LA SALLE TOLEDO 

 
 

 
 
Eu, _____________________________________, portador do CPF número______________,  
Responsável pelo estudante_______________________________, matriculado 
no______ano, 
Turma________, da Instituição de Ensino_________________________________________, 
 
 
DECLARO que:  
 
⮚ estou ciente sobre as medidas de segurança necessárias durante a pandemia de Covid-

19;  

⮚ o estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou, nos últimos 14 
(quatorze) dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais como febre e tosse, ou 
que teve o diagnóstico de infecção pelo Covid-19.  

⮚ entrarei em contato com a instituição de ensino caso o estudante apresente quaisquer 
dos sintomas causados pela infecção do Covid-19.  

⮚ o estudante está ciente de que necessita usar constantemente a máscara de tecido, 
assim como realizar a correta higienização das mãos, por meio de lavagens com água 
e sabão e por uso do álcool em gel, bem como respeitar todas as medidas de segurança 
para o retorno às  atividades extracurriculares, conforme orientação da instituição de 
ensino.  

⮚ estou ciente de que o não cumprimento de quaisquer determinações do protocolo, 
por parte do estudante, ocasionará a sua suspensão imediata das atividades 
extracurriculares e não haverá devolução dos valores. 

 

 
Data: _____/_____/_____  
 
 
 
 

 
Assinatura do Responsável                    Assinatura do Estudante 
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RESOLUÇÃO Nº 02/2020 

 

Institui o Comitê Local de Orientação, 
Acompanhamento e Monitoramento da COVID-19 do 
Colégio La Salle Toledo 

  
O Diretor Ir. André Luís Müller, representante do Colégio La Salle Toledo, no uso das 

competências que lhe conferem o Regimento Escolar. 
  

RESOLVE 

Artigo 1º - Instituir o Comitê Local de Orientação, Acompanhamento e Monitoramento 
da COVID-19 do Colégio La Salle Toledo. 

Artigo 2º - São designados para o Comitê: 

a. Ir. André Luís Müller – Diretor;  
b. Eliane Elizabete Echelmeier Reichel -  Supervisora Pedagógica; 
c. Aparecida Maria da Graça Gomes – Supervisora Administrativa; 
d. Cátia dos Santos Rodrigues  Morgenstern– Presidente da APM 
e. Ana Cecilia Fritzen – Recursos Humanos 
f. Josiane Caroline Protti – Coordenadora Pedagógica (Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio) 
g. Anna Luiza de Sousa Sampaio – Coordenadora Pedagógica (Ensino Fundamental I) 
h. Rosangela Freitas Arruda Schio – Coordenadora Pedagógica (Educação Infantil) 

Artigo 3º - São atribuições do Comitê: 

1. Emitir comunicados sobre o andamento das atividades. 
2. Organizar um plano de biossegurança no retorno às aulas presenciais  
3. Orientar através de informativos da COVID-19 dentro da escola, no transporte 
e em áreas afins, sobre as medidas de prevenção, controle e potenciais sinais e sintomas 
suspeitos da COVID-19. 
4. Comunicar a Secretaria de Educação e em seguida a Vigilância em Saúde 
(através de questionário de monitoramento padrão, disponível no site da Prefeitura do 
Município, aba Saúde) quando ocorrer casos suspeitos ou confirmados de contaminação 
na escola. 
5. Supervisionar diariamente a rotina escolar.  

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

                                                                      Toledo, 23 de março de 2020 
         

 
Ir. André Luís Müller - Colégio La Salle Toledo 


