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APRESENTAÇÃO 

 

O cenário da pandemia de COVID-19 tem provocado muitas reflexões e 

questionamentos sobre os desdobramentos da doença e o modo como as pessoas tem se 

comportado frente às medidas de prevenção. Mesmo passando, nesse momento, por um 

processo de mitigação da doença, as medidas de segurança e prevenção necessitam ser 

seguidas com muito rigor. Todo cuidado é necessário quando tratamos de uma doença que 

expõe em risco a vida. Este Protocolo de Prevenção à COVID-19 foi criado com base nos 

documentos e orientações dos órgãos competentes e tem por objetivo zelar pela saúde de 

toda a comunidade educativa no retorno às aulas presenciais. Nesse sentido, a escola ocupa 

um papel fundamental na formação das pessoas que circulam no espaço educativo, e tem a 

responsabilidade de auxiliá-los no processo de sensibilização, conscientização e mudança de 

atitude. Para cumprir com o objetivo proposto, a escola estruturou um plano de retomada às 

aulas com base em três eixos: Segurança e Proteção – diz respeito à necessidade de organizar 

a operação e o espaço para assegurar a proteção das pessoas que ocupam o ambiente escolar 

(ocupação e utilização de espaços, postura e comportamento, higiene e cuidado); 

Aprendizagem – trata-se das adaptações necessárias às ações pedagógicas, sendo o principal 

foco para a retomada das atividades presenciais (capacitação de pessoas, objetivos e medidas 

de aprendizagem, acompanhamento e atendimento educacional); Bem-Estar – consiste na 

atenção e na melhoria da saúde física, mental e social das pessoas que ocupam o ambiente 

escolar (encontros, comunicação, relacionamento e diálogo). 

 

1. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS GERAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, DE 

APRENDIZAGEM E DE BEM-ESTAR 

Antes e durante a retomada das atividades presenciais, a comunidade escolar 

organizará ações e adotará medidas que preservem o bem-estar de todos os membros da 

comunidade educativa.  

SEGURANÇA E PROTEÇÃO  

 Por meio de pesquisa, serão contabilizados quantos estudantes retornarão às aulas 
presenciais.  

 Os pais ou responsáveis que decidirem pelo retorno presencial do estudante deverão 
apresentar o termo de ciência assinado. 

 O retorno às aulas presenciais de estudantes com doenças crônicas como asma, 
hipertensão, diabetes, disfunções da imunidade, cardiopatia congênita, por exemplo, 
deve ser avaliada caso a caso, em uma análise conjunta entre os pais/responsáveis, 
profissionais de saúde e profissionais de educação.  

 Contabilizar o número máximo de pessoas em cada espaço da instituição escolar, 
respeitando o distanciamento mínimo recomendado entre 1,5 m a 2 m e a capacidade 
de 30% do total de estudantes da instituição.  

 Crianças de 1 a 3 anos não podem usar máscara facial (Orientação da Organização 
Mundial de Saúde). 
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 Restringir os horários e os locais de acesso. 

 Fiscalizar, na entrada do estudante ao recinto escolar, se o mesmo está trazendo a 
máscara e a garrafa de água (Kit obrigatório). Em sua ausência, a família será 
comunicada para providenciar o material. 

 Expor, em lugar visível, as medidas de controle e distanciamento a serem tomadas.  

 Realizar o registro de fornecedores e visitantes, mediante a coleta do nome completo, 
RG, data e horário. Na medida do possível, não liberar a entrada e a circulação de 
pessoas pelo ambiente educativo, exceto colaboradores e estudantes.  

 Restringir o acesso a um acompanhante ao estudante que necessita de assistência 
especial.  

 Organizar uma equipe para receber e entregar os estudantes às famílias, orientando 
os responsáveis no início e término das aulas.  

 Orientar pais e responsáveis que os atendimentos serão, preferencialmente, de forma 
on-line ou via telefone. 

 Orientar e promover a higienização das mãos de todos aqueles que compareçam às 
atividades educacionais presenciais, no momento do ingresso às dependências da 
unidade educacional e durante o período de permanência.  

 Higienizar o material dos estudantes diariamente, antes de vir para escola e ao chegar 
em casa.  

 Escalonar os momentos de recreação, observando os espaços e distanciamento 
necessário. 

 Alertar sobre a proibição de cumprimentos como abraços, beijos e apertos de mão. 

 Orientar que se evite, ao máximo, encostar nas superfícies de alto toque em locais 
públicos (ex: botões do elevador, maçanetas, corrimãos, etc). 

 Promover e fiscalizar o uso obrigatório de máscara (recomendada pela OMS) por todas 
as pessoas que compareçam ao estabelecimento educacional, especialmente pais, 
professores e demais colaboradores.  

 Implementar, nos corredores, o sentido único, para coordenar os fluxos de entrada, 
circulação e saída de alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento mínimo 
entre pessoas. 

 Fazer a aferição da temperatura, por meio de termômetro laser digital, de todos que 
ingressarem na instituição. Pessoas que registrarem temperatura superior a 37 ° C  não 
poderão ter seu acesso liberado. Caso o responsável do estudante não esteja mais na 
escola, este deverá ser encaminhado para a sala de isolamento. 

 Realizar o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas 
característicos da Covid-19, orientando para que ela e seus familiares busquem 
orientações médicas e informem a escola sobre o diagnóstico e procedimentos.  

 Disponibilizar máscaras descartáveis para pais e colaboradores nas entradas da 
Comunidade Educativa para eventuais imprevistos.  

 Disponibilizar, com fácil acesso, em todos os espaços físicos da instituição, álcool em 
gel 70%, inclusive em todas as salas de aula.  

 Disponibilizar tapete sanitizante nas entradas do colégio para realizar a higiene dos 
calçados.  

 Disponibilizar dispensers de sabonete líquido e toalhas de papel ou secador de mão 
nos banheiros.  

 Disponibilizar Materiais Informativos de conscientização para as famílias e 
colaboradores relacionando todos os cuidados a serem observados ao combate à 
COVID-19, fazendo as higienizações e desinfecções necessárias em todos os 
ambientes. 
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 Afixar em local visível ao público cartazes informativos com orientações sobre a 
necessidade de higienização das mãos, uso de máscaras, distanciamento de 1,5 m a 2 
m entre as pessoas, limpeza de superfícies, ventilação, limpeza dos ambientes e 
sintomas da COVID-19. 

 Organizar os espaços e a dinâmica do colégio para que estudantes e colaboradores 
mantenham a distância recomendada em todas as atividades educacionais 
presenciais, com marcadores específicos no solo e paredes.  

 Prever um espaço físico de isolamento para os casos que são impedidos de adentrar 
no ambiente escolar.  

 Garantir que os ambientes, dentro da instituição de ensino, estejam os mais arejados 
possíveis, especialmente as salas de aula, realizando a atividade educacional, sempre 
que seja viável, em áreas abertas.  

 Higienizar as dependências da unidade educacional diariamente com água sanitária 
diluída em 01 colher de sopa por litro de água, antes da chegada e a cada intervalo de 
turno de funcionamento. 

 Intensificar a limpeza de superfícies de uso comum como pisos, armários, maçanetas, 
corrimões, interruptores de luz, puxadores de portas, janelas e outros.  

 Providenciar a retirada de todos os lixos pelo menos duas vezes ao dia.  

 Orientar e auxiliar no uso adequado dos bebedouros e interditar as torneiras que 
possibilitam o contato com a boca.  

 Desativar os elevadores e ativá-los apenas para os casos de alunos e colaboradores 
PCD e/ou emergências.  

 Manter a biblioteca fechada conforme recomendação do Conselho Regional de 
Biblioteconomia CRB-81 e demais órgãos de biblioteconomia. 

 Orientar as famílias para evitarem quaisquer tipos de viagem durante o período 
indicado pelos órgãos competentes.  

 Criar equipe de acompanhamento e controle do cumprimento do protocolo.  

 Manter as cantinas fechadas para venda de alimentos, somente permitir a retirada dos 
alimentos para as crianças que adquirirem fichas antecipadas. 

 Nas entradas da escola será marcado o distanciamento recomendado, a fim de evitar 
aglomerações nos momentos de entrada e saída. 

 Realizar, no interior da instituição de ensino, marcação do distanciamento 
recomendado onde necessário, como na fila para a verificação de temperatura, para 
usar a cantina, banheiro, bebedouro, entre outros.  
 
Casos Suspeitos ou Confirmados para COVID-19 

 

 Casos suspeitos e ou contaminados na instituição, auto referidos ou com base na 
constatação de sinais e sintomas no momento da entrada ou no decorrer do período 
de aula, serão acompanhados pela comissão interna, e executarão os procedimentos 
necessários de isolamento, orientação para buscar atendimento médico e registro no 
formulário da Vigilância Sanitária e da Secretaria Estadual de Educação (através de 
questionário de monitoramento padrão, disponível no site da Prefeitura do Município, 
aba Saúde ou no direto no link): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Hy54sTp0EdDuRH3rzBSWADmjY2oE

O6jbqenLSbjHq6ptuA/viewform  
https://redcap.appsesa.pr.gov.br/surveys/?s=HCRJRN347X 

 O isolamento do caso suspeito e ou confirmado, é obrigatório. A sala/área de 
isolamento será pré-definida, contemplando espaço separado e bem ventilado para 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Hy54sTp0EdDuRH3rzBSWADmjY2oEO6jbqenLSbjHq6ptuA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Hy54sTp0EdDuRH3rzBSWADmjY2oEO6jbqenLSbjHq6ptuA/viewform


5 

que fiquem afastados pelo menos 2m² (dois metros quadrados) de distância entre as 
pessoas, com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene das mãos, 
uso de máscara descartável (pelo aluno ou profissional que apresentar sintomas 
respiratórios), lixeira com tampa e acionamento de pedal identificada; 

 Havendo necessidade de acompanhamento do aluno por um colaborador da escola ou 
responsável, o mesmo deve manter distanciamento e uso de máscara. Na 
impossibilidade de manter o distanciamento, utilizar medidas de precaução de contato 
(avental descartável, máscara, luvas, protetor facial, calçado fechado). 

 Alunos e profissionais que apresentarem sintomas gripais e/ou conviverem com casos 
suspeitos, sintomáticos ou confirmados para COVID-19, não deverão comparecer à 
escola. Informar imediatamente o responsável pelo estabelecimento de ensino por 
meio de telefone, e-mail, mensagem, terceiros (desde que não seja um contato 
próximo considerado suspeito), ou outro meio adotado pela escola; 

 Para caso confirmado para COVID-19, tanto de aluno quanto trabalhador, é 
recomendável afastamento por 14 (quatorze) dias a contar do início dos sintomas, 
podendo retornar às atividades educacionais ou laborais após este período, desde que 
estejam assintomáticos por no mínimo 24 (vinte e quatro) horas. Se resultado negativo 
para COVID-19 poderá retornar às atividades educacionais e laborais após 7 (sete)  dias 
e decorridas, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da remissão dos sintomas; 

 Para caso suspeito para COVID-19, tanto de aluno quanto trabalhador, recomenda-se 
suspender as atividades educacionais e laborais deste, por 7 (sete) dias e até resultado 
negativo. Após resultado negativo para COVID-19 e transcorridos 7 (sete) dias e 
decorridas, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas da remissão dos sintomas poderá 
retornar às atividades educacionais e laborais. Se resultado positivo, conduzir como 
caso confirmado. 

 Professor ou aluno suspeito e/ou confirmado que não caracterize surto 
(concomitância de 3 (três) ou mais alunos e/ou professores com exame PCR positivo 
para COVID-19, com inter-relação que indique suspeita de transmissão entre si), 
recomenda-se manter as atividades educacionais e laborais, com atenção intensificada 
para identificação de sinais e sintomas de COVID-19. Se identificados sinais e sintomas 
de COVID-19 conduzir como caso suspeito. 

 Professor ou aluno suspeito e/ou confirmado que caracterize surto (concomitância de 
3 (três) ou mais alunos e/ou professores com exame PCR positivo para COVID-19, com 
inter-relação que indique suspeita de transmissão entre si), identificado pela comissão 
interna e serviços de vigilância epidemiológica, deverão ser avaliadas para suspensão 
das atividades educacionais e laborais para a(s) turma(s) envolvidas ou para a 
instituição em determinado turno/período, ou ainda da instituição em sua totalidade.  

 Manter registro atualizado, do acompanhamento de todos os trabalhadores e alunos 
afastados para isolamento por COVID-19. 
 
Organização das salas de aula 

 Garantir o distanciamento físico de 1,5m a 2m entre estudantes/docentes nas salas de 

aula. 

 Marcar (carteiras, cadeiras ou piso) com fitas adesivas de cores diferentes (sendo a cor 

a referência do turno), indicando posicionamento de acordo com o distanciamento 

indicado. 

 Disponibilizar lixeira com acionamento por pedal em cada sala. 

 Disponibilizar álcool gel 70% em cada sala.  
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 Manter os ambientes arejados e ventilados, permanecendo com as janelas abertas. 

 Não compartilhar materiais didáticos, brinquedos, pertences pessoais ou outros 

objetos. 

 Retirar das salas materiais (cartazes, chamadinha, materiais de EVA, dentre outros) 

que não seja possível fazer a higienização. 

 Retirar as cortinas ou substituir por cortinas blackout que não seja de tecido. 

 Orientar as famílias e crianças em levar para a escola somente os materiais 

estritamente necessários e proceder a desinfecção desses materiais diariamente. 

 A higienização das salas de aula será realizada a cada 2 horas ou no máximo a cada 

troca de turno e a frequência deve ser observada pela direção da Instituição de Ensino 

ou a Comissão Escolar, conforme o uso e a quantidade de pessoas no local. Sugere-se 

limpeza com água sanitária, respeitando o indicado na embalagem do produto.  

 

APRENDIZAGEM  

 Organizar a acolhida dos alunos. 

 Desenvolver uma rotina de treinamento para os alunos e colaboradores sobre este 

protocolo de saúde, com especial ênfase na correta utilização de máscaras, 

higienização de mãos e objetos e respeito ao distanciamento social seguro no 

ambiente escolar.  

 Orientar as famílias dos estudantes, através de webconferências, sobre as medidas 

adotadas no protocolo de saúde.  

 Reorganizar a rotina de atividades escolares, prevendo o distanciamento e a ocupação 

saudável dos espaços pelos estudantes, como intervalos com atividades dirigidas, 

atividades ao ar livre, atividades interdisciplinares etc. 

 Organizar a continuidade do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).  

 Prever atividades diagnósticas individuais, identificando as fragilidades no 

desenvolvimento dos objetivos de aprendizagens e no desenvolvimento das 

competências e habilidades previstas.  

 Estruturar a avaliação diagnóstica (como e quando vai acontecer) e definir programas 

de reforço escolar decorrente do diagnóstico.  

 Definir ações de acompanhamento, tendo em vista o alcance dos objetivos de 

aprendizagens.  

 Prever o atendimento educacional aos alunos que não voltarão de forma imediata por 

orientação médica, por fazer parte do grupo de risco ou por questões de doença.  

 Definir os objetivos de aprendizagem para o ano letivo, realizando as adaptações 

necessárias. 

 Esclarecer e reforçar para a comunidade escolar que a frequência às aulas presenciais 

não substituirá as atividades on-line, devendo o estudante continuar a realizar as 

atividades propostas nas plataformas on-line.  

 Realizar com maior frequência, reuniões virtuais com pais ou responsáveis a fim de 

promover o acompanhamento dos estudantes.  
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 Os estudantes que necessitam de atendimento especializado/ AEE podem retornar, 

respeitando o cronograma de retorno, entretanto é necessário a garantia do 

atendimento sem prejuízos à qualidade de atendimento e sem sobrecarga dos 

profissionais responsáveis por tal atendimento.  

 

BEM-ESTAR  

 Comunicar o plano de biossegurança que guiará a retomada das atividades presenciais 

para todos os colaboradores.  

 Comunicar as famílias e os estudantes sobre as medidas que estão sendo tomadas para 

o retorno das atividades presenciais, fortalecendo a relação escola-família e gerando 

segurança e confiança.  

 Utilizar os canais oficiais de comunicação para prestar atendimentos às famílias e aos 

fornecedores.  

 Criar uma sistemática de comunicação semanal para informar as famílias, por meio dos 

canais do colégio. 

 Proporcionar momentos de reflexão e partilha para colaboradores e estudantes. 

 

2. RETORNO DOS COLABORADORES E FUNCIONAMENTO DOS SETORES 

PROGRAMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

 Disponibilizar materiais informativos para os colaboradores relacionados a todos os 

cuidados a serem observados ao combate à COVID-19.  

 Afixar em local visível aos colaboradores cartazes informativos com orientações sobre 

a necessidade de higienização das mãos, uso de máscaras, distanciamento entre as 

pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes.  

 Orientações sobre os EPIs: 

a) Os EPIs e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre 

trabalhadores durante as atividades; 

b) Os EPIs e outros equipamentos de proteção que permitam higienização somente 

poderão ser reutilizados após a higienização. 

c) EPIs para os profissionais: 

✔ Professor de Ensino fundamental e Professor de Educação Infantil 4 e 5 anos: 

Máscara, viseira ou óculos acrílico; 

✔ Professor de Educação Infantil 0 a 3 anos: Máscara, viseira ou óculos acrílico, 

luva e jaleco; 

✔ Zeladoras: Botina de segurança, óculos de acrílico ou viseira, máscara, luva de 

borracha; 

✔ Cozinheiras: Máscara, viseira ou óculos de acrílico, jaleco e luvas. 

✔ Secretários: Máscara, viseira ou óculos de acrílico, luvas. 

 Disponibilizar aos colaboradores, vinculados ao administrativo, uma máscara de pano, 

álcool gel, sabonete líquido e papel toalha nos banheiros.  
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 Realizar a troca de roupa diariamente (uniformes, jalecos etc.). Caso não seja possível, 

evitar retornar para casa com o uniforme/roupa utilizada durante a prestação do 

serviço.  

 Os professores deverão vestir seus uniformes quando estiverem em seu ambiente de 

trabalho, seguindo os protocolos de cuidados e estar atentos a qualquer situação de 

anormalidade.  

 Organizar os espaços e a dinâmica do colégio para que os colaboradores mantenham 

a distância recomendada em todas as atividades educacionais presenciais, com 

marcadores específicos no solo e paredes.  

 Definir fluxos e horários diferenciados nos espaços de convivência.  

 Evitar garrafas de café e chás, devido possível contato com a superfície da garrafa.  

 Organizar os ambientes destinados aos serviços administrativos da escola, respeitando 

as medidas de segurança e prevenção determinadas pelos órgãos competentes.  

 Registrar a temperatura dos colaboradores. Aqueles que apresentarem temperatura 

superior a 37ºC não poderão ter seu acesso liberado no ambiente escolar.  

 Realizar o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas 

característicos da Covid-19, orientando para que ela e seus familiares busquem 

orientações médicas e informem a escola sobre o diagnóstico e procedimentos.  

 Notificar a existência de casos confirmados da Covid-19 detectados em colaboradores 

às autoridades de saúde do município e ao Comitê COVID-19 da Rede La Salle. 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

 Capacitar os colaboradores sobre as medidas de retomada das atividades presenciais 

– medidas de segurança e proteção e demandas de fluxo específicos.  

 Desenvolver uma rotina de treinamento para os colaboradores sobre este protocolo 

de saúde, com especial ênfase na correta utilização de máscaras, higienização de mãos 

e objetos e respeito ao distanciamento social seguro no ambiente escolar.  

 Valorizar o diálogo, os encontros, as pessoas, a espiritualidade e as tecnologias na 

construção das aprendizagens. 

 

PROGRAMA DE BEM-ESTAR 

 Comunicar o plano de biossegurança que guiará a retomada das atividades presenciais 

para todos os colaboradores. 

 Proporcionar momentos de reflexão e partilha para os colaboradores.  

 Zelar pela saúde física, mental e espiritual dos colaboradores.  

 Orientar sistematicamente sobre a retomada e o andamento das atividades, criando 

uma comunicação positiva com o intuito de gerar confiança e credibilidade na 

retomada das atividades.  

 Incentivar o diálogo saudável no grupo de WhatsApp do colégio. 
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3. RETORNO DOS ESTUDANTES 

PROGRAMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

Ensino Fundamental ao Ensino Médio 

 Organizar uma equipe para controlar a entrada e saída dos estudantes.  

 Permitir a entrada do estudante na escola somente se ele tiver alguma atividade 

programada pelo colégio e estiver seguindo as orientações de segurança e proteção 

da instituição (máscara, toalha e garrafa).  

 Fiscalizar o Kit de proteção individual obrigatório, antes do acesso à escola. Em sua 

ausência, a família será comunicada para providenciar o material, enquanto o 

estudante aguardará em local reservado. 

 Higienizar corretamente as mãos com álcool gel, ao chegar e sair da sala de aula.  

 Disponibilizar nos corredores e na sala de aula informações preventivas sobre a Covid-

19.  

 Reforçar a comunicação por meio de redes sociais e mural do classroom sobre a 

importância da higienização.  

 Higienizar o material dos estudantes diariamente pela família, antes e depois do acesso 

à escola.  

 Evitar o compartilhamento de materiais pedagógicos entre os estudantes.  

 Fica proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros, 

cadernos, dentre outros). 

 Realizar trabalhos em grupos, somente quando forem respeitadas as normas de 

distanciamento.  

 Ocupar ambientes abertos para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

sempre que possível e necessário. 

 Incentivar os estudantes a trazerem o lanche de casa e garrafa de água individual. 

 Restringir o uso de salas e laboratórios que promovam o trabalho em grupo, o 

manuseio de objetos e o uso de instrumentos compartilhados.  

 Manter as bibliotecas e salas de leituras fechadas conforme recomendação do 

Conselho Regional de Biblioteconomia CRB-81 e demais órgãos de biblioteconomia de 

que nesse período bibliotecas, devem permanecer fechadas ao público para atividades 

dirigidas e/ou leitura no local. 

 Definir fluxos e horários diferenciados das turmas e turnos. 

 Organizar o fluxo de estudantes no recreio/intervalo. 

 Definir espaços específicos para o recreio/intervalo observando as regras de 

distanciamento social.  

 Organizar fluxo e demarcações na cantina.  

 Suspender os eventos e atividades coletivas previstas anteriormente no calendário 

escolar, assim como a promoção de novas ações que causem aglomerações.  

 Evitar atendimentos presenciais dos pais, priorizando a utilização e otimização das 

ferramentas digitais.  
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 Priorizar eventos com recursos digitais quando possível, reforçando o contato da 

família com a escola. 

 Manter preferencialmente os materiais dos alunos na unidade escolar, a fim de evitar 

qualquer tipo de contaminação; 

Educação Infantil 

 Será realizada a higienização das caminhas e brinquedos a cada troca de turno.  

 Uso do travesseiro e fronha:  
1. Travesseiro: será entregue na escola em saco plástico com zíper, onde será 

guardado após o uso.  
2. Fronha: será entregue na escola, no início da semana, uma fronha para cada dia. 

Diariamente, as fronhas utilizadas serão enviadas para casa. 

 Na hora da sesta, separar as caminhas umas das outras e manter a posição dos pés e 
das cabeças alternadas, respeitando o distanciamento de 1,5m a 2 m. 

 Restringir o acesso a um acompanhante ao estudante que necessita de assistência 
especial.  

 Higienizar as mãos com álcool gel antes de entrar no colégio e lavá-las com água e 
sabão sempre que possível e necessário.  

 Higienizar o material dos estudantes diariamente pela família, antes e depois do acesso 
à escola.  

 Organizar uma equipe para receber e entregar os estudantes às famílias.  

 Disponibilizar na entrada da Educação Infantil e em sala aula informações preventivas 
sobre a Covid-19.  

 Evitar o compartilhamento de materiais pedagógicos.  

 Evitar a utilização de materiais coletivos, como bolas, brinquedos, jogos etc.  

 Distanciar as carteiras escolares conforme orientações legais.  

 Orientar e controlar o uso dos banheiros pela equipe de colaboradores na entrada e 
saída do aluno, com orientação de higienização das mãos.  

 Os banheiros terão garantida a limpeza e a reposição permanente de insumos de 
higiene, tais como: toalha de papel, papel higiênico, sabonete líquido e álcool em gel 
a 70%. Pelo fato de portas de banheiro precisarem, com frequência, de serem 
mantidas fechadas, considera-se apropriado que haja álcool em gel a 70% próximo à 
porta, do lado externo, para higiene das mãos após pegar na maçaneta. Torneiras, 
caixas de descarga e demais superfícies que recebam o toque das mãos nos banheiros, 
devem ser higienizadas várias vezes ao dia. Os colaboradores da limpeza, que realizam 
a higienização e desinfecção dos banheiros deverão, obrigatoriamente, estar 
utilizando os EPIs apropriados, uma vez que já́́́ se sabe que uma das formas de 
transmissão do COVID-19, é através do contato com fezes do infectado. Os sacos do 
lixo de dentro das cabines devem ser fechados com nó.  

 Lixeira ao lado do trocador de fraldas forrada com saco plástico, com tampa e 
acionamento por pedais. 

 Os colaboradores responsáveis pelo controle do uso dos banheiros deverão orientar 
os estudantes na entrada e saída sobre o uso adequado do ambiente e higienização 
das mãos. 

 Higienizar a bancada e o trocador corretamente. 
1. Na presença de matéria orgânica (urina/fezes): borrifar água e sabão e remover a 

matéria orgânica com papel toalha. Proceder a aplicação de álcool a 70% com papel 
toalha (em sentido único). 
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2. Na ausência de matéria orgânica: borrifar com álcool a 70% três vezes e higienizar 
com papel toalha, em sentido único toda a superfície do trocador. 

 Manter as bibliotecas e salas de leituras fechadas conforme recomendação do 

Conselho Regional de Biblioteconomia CRB-81 e demais órgãos de biblioteconomia de 

que nesse período bibliotecas, devem permanecer fechadas ao público para atividades 

dirigidas e/ou leitura no local. 

 Organizar o horário do lanche e intervalo em local adequado e seguro. O lanche será 

individual. Os pedidos realizados na cantina, serão entregues em sala de aula.  

 As mamadeiras deverão ser enviadas para escola isoladas em um saco plástico, e após 

o uso serão higienizadas corretamente e novamente fechadas em um saco plástico. 

 Escalonar a recreação observando os espaços e distanciamento necessário, o uso de 

máscara, os protocolos de saúde, e com atividades pedagógicas recreativas que 

impeçam o contato entre os alunos ou o uso comum de uma mesma superfície (mesa, 

banco, ...). 

 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

 Desenvolver atividades interdisciplinares, que permitem a utilização de ambientes 

abertos e o cumprimento das regras de distanciamento.  

 Desenvolver as aulas de Educação Física em âmbito teórico ou com atividades que não 

exigem o contato físico.  

 Vincular a temática Covid-19 aos objetivos de aprendizagens que estão sendo 

trabalhados, como forma de conscientização e geração de conhecimento.  

 Adotar o regime de rodízio na realização de aulas práticas que exijam a utilização dos 

laboratórios ou salas especiais, fazendo a reserva com antecedência, verificando a 

capacidade de cada área e solicitando o apoio técnico.  

 Prever atividades diagnósticas individuais, identificando as fragilidades no 

desenvolvimento dos objetivos de aprendizagens e no desenvolvimento das 

competências e habilidades previstas. 

 Estruturar a avaliação diagnóstica (como e quando vai acontecer) e definir programas 

de reforço escolar decorrentes do diagnóstico.  

 Definir ações de acompanhamento, tendo em vista o alcance dos objetivos de 

aprendizagem.  

 Definir os objetivos de aprendizagem para o ano letivo realizando as alterações 

necessárias. 

 

PROGRAMA DE BEM-ESTAR 

 Conduzir reflexões, oportunizar o diálogo e a escuta individual.  

 Conduzir reflexões e oportunizar o diálogo, por meio de contação de histórias, cantigas 

de roda e escuta individual. 

 Promover um ambiente saudável e de acolhida. 

 Zelar pela saúde física, mental, emocional e espiritual dos estudantes.  

 Divulgar informações nos murais e nas salas de aula.  

 Organizar um projeto de saúde emocional por meio de ferramentas tecnológicas.  
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 Comunicar o plano de biossegurança que guiará a retomada das atividades presenciais. 

 

       4.TURNO COMPLEMENTA/ INTEGRAL 

 PROGRAMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO 

 Verificar se todos os estudantes estão com máscara, garrafa com água e toalhinha. 

 Higienizar corretamente as mãos dos estudantes com álcool gel, ao chegar e sair da 

sala de aula e do refeitório.  

 Escalonar o uso do refeitório com distanciamento entre todos que fizerem uso, sendo 

obrigatoriamente isolados os talheres de cada estudante, próximos aos pratos, 

impedindo-se o compartilhamento de copos e talheres. 

 Evitar o compartilhamento dos talheres. 

 Organizar nos refeitórios espaçamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas na fila e nas 

mesas, intercalando os lugares de uso da mesma, evitando que os alunos ou 

professores sentem-se de frente para os outros, salvo se de forma intercalada, 

orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória e que 

sejam evitadas conversas e contato físico. 

 Higienizar as mesas e bancos na troca de turmas, caso a alimentação seja realizada no 

refeitório. 

 Escalonar horários para a realização das refeições (café da manhã, almoço e lanche da 

tarde) pelos diferentes grupos, evitando aglomeração no refeitório. Aplicar guias 

físicos, como fitas adesivas no piso, para orientar o distanciamento físico entre os 

estudantes na fila de entrada dos refeitórios. 

 Orientar, de forma expressiva, a comunidade escolar para que não compartilhe copos, 

talheres e demais utensílios de uso pessoal. Orientar que façam o uso de copo e/ou 

garrafas individuais. 

 Higienizar adequadamente os utensílios para a realização das refeições e guardá-los 

adequadamente. 

 Os profissionais que necessitem auxiliar algum aluno com necessidades especiais e por 

tal razão tiverem que se aproximar a distâncias inferiores a 1,5 m, deverão fazer uso 

de EPIs: máscara, viseira ou óculos de acrílico, touca e luvas. 

 Colocar placa de acrílico nas mesas, criando barreiras de proteção entre as crianças, 

mesmo que estejam em lados opostos na mesa. 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM 

 Orientar os estudantes sobre uso correto da máscara, a maneira adequada de 
higienizar as mãos, organizar o material e se comportar com os colegas.  

 Desenvolver atividades relacionadas à temática da Covid-19. 
 

PROGRAMA DE BEM-ESTAR 

 Estabelecer um diálogo afetuoso com os estudantes.  

 Promover uma relação saudável entre os estudantes. 
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ANEXOS 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 
 
 

 
1. O TERMO DE RESPONSABILIDADE dos estudantes que retornarão às aulas presenciais, 

deverá ser impresso e entregue pelo aluno na PORTARIA, preferencialmente no 
primeiro dia de aula presencial.  
ATENÇÃO: Será IMPRESCINDÍVEL o Atestado Médico para o retorno às aulas 
presenciais dos estudantes com doenças crônicas como asma, hipertensão, diabetes, 
disfunções da imunidade, cardiopatias congênitas.  
 

2. INÍCIO DAS ATIVIDADES LEITVAS/ HÍBRIDAS  
 8 de fevereiro de 2021. 
 

3. PROTOCOLO SANITÁRIO: 
 O Protocolo Sanitário estará disponibilizado no site do colégio.  

 
4. HORÁRIO E PORTÕES DE ACESSO E SAÍDA DA ESCOLA  

 Manhã: 7h35 às 12 
 Tarde: 1h35 às 18h 
 Acesso: Educação Infantil: Rua Bonfim 

        Fund. I ao Ensino Médio: Rua Guarani 
 

5. INTERVALO:  

 O intervalo dos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e 
Ensino Médio, será realizado em espaço diferenciados. 
 

6.  ACESSO AO PISO SUPERIOR DO PRÉDIO I  
 8º Ano B e Ensino Médio: escadaria localizada ao lado da Sala do Arquivo Inativo.  
 9º Ano A/B: escadaria ao lado da sala dos professores.  

 
7. MATERIAL DISPONÍVEL PARA O PROFESSOR:  

  Educação Infantil: Máscara, viseira/ óculos acrílico, álcool gel, avental de plástico 
transparente, notebook, projetor, fone de ouvido, câmera, caixa de som.  

 Fundamental I ao Ensino Médio: Máscara, viseira/ óculos acrílico, álcool gel, 
notebook, projetor, fone de ouvido, câmera, caixa de som.  
 

8. MATERIAL DAS ZELADORAS/ MANUTENÇÃO:  
 Botina de segurança, óculos de acrílico/ viseira, máscara, luva de borracha.  
 

9. COZINHEIRA:  

 Máscara, viseira/ óculos de acrílico, touca e luvas.  
 

10. MATERIAL DISPONÍVEL NO AMBIENTE:  
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 Placas de orientação, tapetes sanitizantes, totem e tubos de álcool gel, 
termômetro Infravermelho, lixeira com pedal nas salas de aula, cartazes 
informativos, adesivos informativos.  

 
11. KIT DO ESTUDANTE – OBRIGATÓRIO  

 Trazer de casa. A ausência do Kit impedirá o acesso do estudante à escola:  

Educação Infantil 

 Garrafa com água e toalha de rosto (devidamente armazenada em um saco 
de plástico).  

 Mínimo 2 máscaras e saco plástico para armazená-las. Uso da máscara para 
crianças de 1 a 3 anos não é recomendado (Orientação da Organização 
Mundial de Saúde). 

 Um travesseiro embalado em um saco plástico zíper. 
 5 fronhas embaladas em um saco plástico. 

 
Ensino Fundamental I ao Ensino Médio 
 Trazer de casa. A ausência do Kit impedirá o acesso do estudante à escola.  
 Mínimo 2 máscaras e saco plástico para armazená-las.  
 Garrafa com água e toalha de rosto (devidamente armazenada em um saco 

de plástico).  
 

12. SALAS DE AULAS E CORREDORES:  

 Espaços demarcados com fita adesiva, cartazes, cones e sinalizadores indicando o 
comportamento adequado.  

 
13. LANCHE  

 O cardápio será disponibilizado no mural da sala de aula Google.  
 O Ticket do lanche do Ensino Fund. I-II e Ensino Médio, será adquirido pelo 

estudante em sala de aula, antes do início da aula. O lanche será retirado na 
cantina.  

 O Ticket do lanche da Educação Infantil deverá ser adquirido pelos pais, 
diretamente com o responsável da cantina. Os alunos receberão o lanche em sala 
de aula.  

 
14. FLUXOGRAMAS – CASOS SUSPEITOS NA ENTRADA E DURANTE AS AULAS 
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COLÉGIO LA SALLE TOLEDO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio 

              Entidade Mantenedora: Associação Brasileira de Educadores Lassalistas 

         Rua Guarani, 2000 – Fone (45) 3252 – 1336 - CEP 85902-030    

          TOLEDO – PARANÁ - CNPJ 60916731/0004-56 

     E-mail: secretaria.toledo@lasalle.org.br 

 

 

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 os protocolos de segurança necessários 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, 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 DIRETRIZES 

CONSTANTES NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE RETORNO ÀS AULAS. 

⮚ caso o estudante seja contaminado com a Covid-19, todos os membros da família 

deverão ficar em isolamento.  

⮚ o estudante, mesmo retornando ao modelo presencial necessita continuar a realizar as 

atividades remotas, nos dias de revezamento em que o estudante estiver nas atividades 

à distância.  

⮚ estou ciente de que o não cumprimento de quaisquer determinações do protocolo 

sanitário, por parte do estudante, determinará a sua imediata suspensão das atividades 

escolares presenciais.  

 

Data: _____/_____/_____  

 

 

 

Assinatura do Responsável                    Assinatura do Estudante 

 

mailto:secretaria.toledo@lasalle.org.br
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COLÉGIO LA SALLE TOLEDO 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 
Entidade Mantenedora: Associação Brasileira de Educadores Lassalistas. 

Rua Guarani, 2000 – Fone (45) 3252 – 1336 - CEP 85902-030 
TOLEDO – PARANÁ - CNPJ 60916731/0004-56 

e-mail: secretaria.toledo@lasalle.org.br 
                         

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 
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POP - HIGIENIZAÇÃO ESCOLAR 

Apresentação 

Desde o início, a limpeza e higienização escolar é tratada como atividade 

essencial na nossa instituição, contudo, diante do quadro de pandemia que foi estabelecida, 

identificamos a necessidade de descrever os processos deste setor, elaborando um protocolo 

para padronizar e adequar as atividades a serem executadas, utilizando produtos e materiais 

de acordo com a legislação sanitária vigente, pois entendemos que as falhas na limpeza e 

assepsia pode ter como consequência a disseminação da COVID-19, colocando em risco a 

saúde de todos. 

Organizamos este documento de forma simples e direta, abordando conceitos 

simples, produtos a serem utilizados, técnicas de execução das atividades, frequência do 

serviço e boas práticas em limpeza e higienização. 

Categorias de higienização 

LIMPEZA: é a remoção de toda sujidade de qualquer superfície ou ambiente (piso, paredes, 

teto, mobiliário e equipamentos). O processo deve ser realizado com água, detergente e ação 

mecânica manual. DEVE PRECEDER OS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. 

DESINFECÇÃO: é o processo de destruição de microrganismos patogênicos na forma 

vegetativa existente em artigos ou superfícies, MEDIANTE A APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO 

GERMICIDA EM UMA SUPERFÍCIE PREVIAMENTE LIMPA. 

DESCONTAMINAÇÃO: é a remoção de materiais orgânicos de uma superfície, COM AUXÍLIO 

DE UMA SOLUÇÃO DESINFETANTE, APLICADA DIRETAMENTE SOBRE O AGENTE 

CONTAMINANTE
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PRODUTOS BÁSICOS UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO 

 

ÁGUA - é utilizada para diluição do desinfetante e também para remover as sujeiras. 

DETERGENTE - substância que facilita a remoção de sujidade, detritos e microorganismo 

visíveis, através da redução da tensão superficial (umectação), dispersão e suspensão da 

sujeira. 

ÁLCOOL – é amplamente utilizado como desinfetante e antisséptico no ambiente hospitalar, 

tanto o etílico, 70% (p/v), como o isopropílico, 92% (p/v), pela ação germicida (bactericida, 

virucida, fungicida, tuberculicida), pelo custo reduzido e baixa toxicidade. Porém, não é capaz 

de destruir esporos bacterianos, evapora rapidamente, é inativado na presença de matéria 

orgânica. É indicado para desinfecção de nível intermediário ou médio de artigos e superfícies, 

exercendo seu efeito germicida APÓS TRÊS APLICAÇÕES DE 10 SEGUNDOS, INTERCALADAS 

PELA SECAGEM NATURAL. 

ÁGUA SANITÁRIA- a água sanitária está indicado para desinfecção de alto, médio e baixo 

níveis, conforme concentração e tempo de contato com artigos e superfícies, podendo 

também ser utilizado para descontaminação. É um agente bactericida, virucida, fungicida, 

tuberculicida e destrói alguns esporos. 

● Alguns fatores limitam o uso da água sanitária, por ser altamente corrosiva para alguns 

metais (alumínios, cobre, bronze, aço inoxidável e cromo) e mármore, sendo danificados com 

a exposição prolongada. 
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BOAS PRÁTICAS EM HIGIENIZAÇÃO 

● Sempre sinalizar o corredor deixando um lado livre para circulação de pessoas e com materiais 

organizados para evitar acidentes de trabalho; 

● Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive quando realizados com o auxílio de 

luvas; 

● Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequadamente; 

● A varredura seca com vassouras é proibida, pois levanta poeira e microorganismos que estão 

depositados no piso. 

● Na higienização feita com água e detergente neutro utiliza-se, inicialmente, o pano úmido, 

para recolhimento de resíduos, seguindo de limpeza com água e detergente neutro, retirando 

toda a sujidade, e enxágue. 

● Não misturar produtos, utilizando-os cada um para sua correta finalidade. ex.: detergente 

neutro, solução desinfetante etc. 

● Despejar água suja em local adequado, nunca em banheiros de funcionários, e pias utilizadas 

para higiene das mãos; 

● Obedecer ao sentido correto para limpeza, da seguinte forma, em sentido unidirecional: teto, 

paredes de cima para baixo e piso iniciando dos cantos mais distantes da porta. 
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PRINCÍPIOS A SEREM SEGUIDOS 

● Do mais limpo para o mais sujo; 

● Da esquerda para direita; 

● De cima para baixo; 

● Do distante para o mais próximo; 

● Ao proceder a limpeza evitar derramar água no chão; 

● Usar sempre panos limpos; 

● Usar sempre panos diferenciados para salas e banheiros; 

● Manter os equipamentos de limpeza limpos e secos. 

● Manter panos, baldes e materiais de trabalho limpos; 

● Nunca deixar panos de limpeza imersos em solução, pois pode diminuir sua vida útil, além de 

servir de meio de cultura para microorganismos; 

● Encaminhar panos de limpeza para lavagem após cada turno de trabalho; 

● Caso seja necessário utilizar álcool a 70% na desinfecção de superfícies (mobília, computador, 

bancadas...), realizar a fricção mecânica no mínimo três vezes deixando secar entre uma 

fricção e outra, executando a técnica com movimentos firmes, longos e em uma só direção. 

● Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza. 

● Lavar as lixeiras (lixo contaminado) semanalmente e sempre que necessário. 

● O lixo deve ser recolhido sempre que for necessário. 
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EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO 

● Rodos; 

● Baldes; 

● Panos para limpeza; 

● Borrifador; 

● Placa de sinalização; 

● Luvas emborrachadas; 

● Avental de plástico; 

● Outros equipamentos de proteção individual (óculos, máscara e botas). 
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MÉTODO PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES (MOBÍLIA, BANCADAS, ETC) UTILIZANDO 

ÁGUA E DETERGENTE NEUTRO 

 

● Limpar toda a superfície com pano umedecido com água e detergente neutro, dobrando o 

pano para utilizar todas as dobras limpas; 

● Mergulhar o pano no balde com água e detergente, torcendo-o bem para retirar o máximo 

possível de água; 

● Limpar em faixas paralelas, com movimentos longos e retos; 

● Repetir a operação quantas vezes necessárias para promover a limpeza; 

● Secar bem toda a estrutura; 

● Trocar a água do balde sempre que visivelmente sujas, quantas vezes forem necessárias. 
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LIMPEZA DE BANHEIROS 

 

PAREDES E PORTA 

Limpar com fibra própria para parede adaptado a um cabo, em sentido longitudinal, de cima 

para baixo. Deve-se evitar a utilização de produtos abrasivos nas paredes e porta, como por 

exemplo, sapólio, pois podem remover a pintura deixar ranhuras que servirão de reservatórios 

para microrganismos. 

 

ACESSÓRIOS 

Espelho: deve-se evitar que se jogue água no espelho, pois poderá danificá-lo em curto espaço 

de tempo. Uma alternativa seria utilizar limpa vidros ou utilizar um pano limpo levemente 

umedecido, não deixar resíduos de sabão e proceder a sua secagem com papel toalha a fim 

de evitar manchas. 

 

VASO SANITÁRIO 

1º tampa e assento; 2º parte externa; 3º vaso sanitário 

 

PISO 

A limpeza do piso do banheiro, tanto do interior como do restante, deve ser feita com 

fibra. Finaliza-se a limpeza do banheiro com enxágue, secagem do piso e reposição dos 

materiais de consumo. 
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SALAS DE AULA 

 

ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 

 

Diária 

● Manter os cestos isentos de resíduos; 

● Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das 

janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio 

etc.; 

● Limpar mesas e cadeiras dos alunos; 

● Limpar mesa e cadeira do professor; 

● Limpar todos os interruptores e maçanetas; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

Semanal 

● Remover os móveis, armários e arquivos para a limpeza completa das partes externas, 

recolocando-os nas posições originais; 

● Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto adequado; 

● Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas, com produto adequado; 

● Limpar interruptores e maçanetas; 

● Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral com pano úmido; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

Mensal 

● Limpar/remover manchas de tetos/forros, paredes/divisórias e rodapés; 

● Remover o pó de persianas, com equipamentos e acessórios adequados; 

● Executar os demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

 

ETAPAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 

 

Diária 

● Manter os cestos isentos de resíduos; 

● Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das 

janelas, bem como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio 

etc.; 

● Limpar telefones com produto adequado (álcool a 70%); 

● Limpar todos os interruptores e maçanetas; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

Semanal 

● Remover os móveis, armários e arquivos para a limpeza completa das partes externas, 

recolocando-os nas posições originais; 

● Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto adequado; 

● Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas, com produto adequado; 

● Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral com pano úmido; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

Mensal 

● Limpar/remover manchas de tetos/forros, paredes/divisórias e rodapés; 

● Remover o pó de persianas, com equipamentos e acessórios adequados; 

● Executar os demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

Trimestral 

● Limpar todas as luminárias por fora; 

● Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; 

● Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
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ÁREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES - HALL / SALÃO / AUDITÓRIO / CORREDORES / 

ESCADAS 

Diária 

● Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado; 

● Remover o pó dos peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos bancos, cadeiras, demais 

móveis existentes, telefones, extintores de incêndio etc.; 

● Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado; 

● Passar pano úmido e polir os pisos; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

Semanal 

● Limpar portas/visores, barras e batentes com produto adequado; 

● Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com produto adequado; 

● Limpar todos os interruptores e maçanetas; 

● Limpar telefones com produto adequado; 

● Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

Mensal 

● Limpar/remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés; 

● Remover o pó de persianas, com equipamentos e acessórios adequados; 

● Limpar todas as luminárias por fora; 

● Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência quinzenal.  

 

Trimestral 

● Limpar todas as luminárias por fora; 

● Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência trimestral. 
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ÁREAS EXTERNAS 

 

Diária 

● Manter os cestos isentos de resíduos; 

● Remover os resíduos acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado; 

● Varrer as áreas pavimentadas, removendo os resíduos acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado; 

● Retirar papéis, resíduos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para 

local indicado, sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não 

autorizado, situado na área circunscrita da edificação, observada a legislação ambiental 

vigente e de medicina e segurança do trabalho; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 

Semanal 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

 

Mensal 

● Retirar ervas daninhas dos canteiros, acondicionando-as apropriadamente e retirando-as para 

local indicado; 

● Executar serviço de jardinagem (poda, adubação, etc) para manutenção dos canteiros; 

● Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
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LIMPEZA DE ELEVADORES 

 

A utilização dos elevadores, quanto à sua destinação, caracteriza as frequências de 

limpeza como sendo: 

● Frequência diária e sempre que necessária: 

● Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indicado; 

● Limpar/remover o pó do chão; 

● Limpar o teto, paredes, botões, painéis e porta com produto adequado, mantendo-o em 

condições de higiene; 

● Remover manchas; 

● Passar pano úmido no piso; 

● Executar demais serviços que se façam necessários. 

 



 

 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS 

 

● Não abrir ou fechar portas com mãos enluvadas. 

● Não deixar materiais e equipamentos de limpeza nas salas de aula, nos banheiros, nos corredores; 

devem ser limpos, secos e guardados no depósito de materiais de limpeza da unidade. 

● Os panos de limpeza devem ser encaminhados à lavanderia para serem devidamente processados. 

● Não deixar panos de limpeza manual de molho, evitando assim a proliferação de microrganismos. 

● Os baldes devem ser lavados e secos antes de sua nova utilização. 

● A revisão da limpeza do piso deve ser feita nos dois períodos: manhã e tarde. 

● Não deixar sujidades incrustadas para limpeza posterior, pois podem ficar impregnadas e mais 

difíceis de serem removidas depois; para estes casos uma fibra mais abrasiva deve ser utilizada no 

local. 

 

 

 

 


