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1.0 – APRESENTAÇÃO 
 

 Este documento foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

do Município de Lindoeste – Paraná, com o objetivo de orientar as Direções, Equipes 

Pedagógicas e a Comunidade Escolar das Instituições de Ensino da Rede Municipal de 

Educação de Lindoeste – Paraná (Escolas Municipais e Cmei), bem como servir de 

instrumento de apoio para a tomada de decisão e elaboração dos Protocolos de 

Biossegurança de cada Instituição Escolar.  

 O principal objetivo dos Protocolos de Biossegurança é o retorno gradual das 

atividades escolares no formato presencial ou híbrido, buscando a implementação e a 

manutenção de um ambiente seguro e saudável para alunos, servidores e colaboradores.  

 Este documento orientador apresenta linhas gerais a serem seguidas pelas 

Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação de Lindoeste – PR, visando 

orientar a elaboração dos Protocolos de Biossegurança por parte de cada Instituição de 

Ensino, contemplando diretrizes e normas para o funcionamento e o desenvolvimento de 

atividades presenciais ou híbridas nas Instituições de Ensino, além de ações de 

prevenção, minimização ou eliminação de riscos relacionadas às atividades 

administrativas e pedagógicas da Instituição. À critério do COE, poderá ser definido um 

protocolo único a ser adotado por todas as instituições escolares vinculadas à Rede 

Municipal de Educação de Lindoeste/PR.  

 De acordo com a este documento orientador, as Instituições de Ensino deverão 

constituir uma comissão local que terá como atribuição, com base neste documento 

orientador, a função de propor, definir e adotar protocolos próprios para a retomada das 

atividades escolares presenciais ou no formato híbrido, sendo que deverão ser 

considerados, além deste documento orientador, o regramento referente ao combate da 

Pandemia do Covid 19 em vigência no Estado do Paraná e no Município de Lindoeste – 

PR, sendo para tanto, realizadas análises dos dados epidemiológicos da doença tanto 

no município quanto na região, além das orientações das autoridades sanitárias 

competentes.  

 A Comissão Local de cada Instituição de Ensino será composta por 

representações de todos os segmentos da comunidade escolar, familiares e convidados 

da comunidade externa, sendo sugerido para esta função o Conselho Escolar da 

Instituição de Ensino.  
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1. Denominação da Mantenedora:  Secretaria Municipal de Educação e Cultura  

2. Endereço: Avenida Marechal Rondon 3. CEP: 85.826-000 

4. Bairro: Centro 5. Município: Lindoeste 

 

6. Estado: Paraná 

7. DDD: (45)  8. Telefone: 3237-8000 9. Endereço eletrônico:  
semed@lindoeste.pr.gov.br 
 

10. Equipe de Elaboração:  

Eliane Cridinalva de Souza da Silva Secretária Municipal de Educação  

Denise Fiorezzi  Coordenadora Pedagógica - Semed 

Neiva Salete de Oliveira Coordenadora Pedagógica - Semed 

Tânia Aparecida de Oliveira Machado Coordenadora Pedagógica - Semed 

Marcelo Schmidt Setor de Transporte Escolar 

Daniela Tatiane Ribeiro  Nutricionista – Alimentação Escolar 

 

 

1.1 - COMUNIDADE ESCOLAR  
 

 Considera-se Comunidade Escolar todos os agentes envolvidos no processo de 

funcionamento da Instituição de Ensino: docentes, discentes, técnico-administrativos, 

prestadores de serviços, colaboradores e fornecedores de materiais e insumos.  

  

1.2 - ORIENTAÇÕES DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19  
 

1.2.1 - COLETIVAS  

 Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de 

uso individual; 

 Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco1; 

 Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a 

realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial, 

optar por ambientes bem ventilados; 

 Respeitar o Percentual de 30% da capacidade do espaço; 

                                                           
¹Pessoas acima de 60 anos de idade; portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares; 
doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e obesidade mórbida); tratamento com imunossupressores ou com 
oncológico; gestantes e lactantes; responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeitas ou confirmação de 
diagnóstico de infecção por COVID-19, ou de vulneráveis. 

mailto:semed@lindoeste.pr.gov.br
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 Incentivar a comunicação prévia sobre a existência de sintomas assemelhados à 

COVID-19, tais como: temperatura maior à preconizada pelo órgão regulador, 

tosse, desconforto respiratório, dor de garganta, dores no corpo, alteração de 

paladar ou olfato, diarreia, vômitos, conjuntivite, coriza, fadiga, diminuição do 

apetite. 

 

1.2.2 – INDIVIDUAIS 

 

 Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir 

a boca e o nariz; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e 

espirros (espirrar e tossir na curvatura do cotovelo); 

 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; 

 Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

 Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 m (um metro e meio) entre as 

pessoas; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de 

escritórios, livros e afins. 

 

1.3 - ORIENTAÇÕES DE PROTOCOLO: INSTITUIÇÃO DE ENSINO X FAMÍLIA 
 

 O uso de máscaras é obrigatório por todos na Instituição de Ensino; 

 O trabalho de orientação deverá começar pelos pais em casa; 

 A Instituição de Ensino estará junto com o corpo docente realizando vídeos sobre 

a importância e necessidade do uso da máscara por todos os alunos e 

profissionais e os itens necessários para a prevenção, disponibilizando material 

digital e folders/cartazes a serem afixados nas paredes da Instituição de Ensino; 

 Os alunos devem ficar em casa quando apresentarem sintomas ou após 

contato com caso confirmado. Se houver essa ocorrência, os responsáveis devem 

informar a escola. A escola nesse caso, entrará em contato com a Vigilância do 

Município para adotar as medidas cabíveis; 

 Recomendar aos pais ou responsáveis que deixem seus filhos na escola somente 

durante o horário das aulas, evitando que os mesmos cheguem cedo demais ou 

fiquem muito tempo na Instituição de Ensino após o término das aulas; 
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 A Instituição de Ensino criará um controle do fluxo de entrada e saída dos alunos 

e pais; 

 A Instituição de Ensino sinalizará o chão a fim de garantir a distância de 1,5 m (um 

metro e meio) entre os alunos; 

 A Instituição de Ensino criará rotina de troca da máscara, quando esta for 

reutilizável, sempre após 2 horas de uso. (A orientação será após a refeição); 

 Aos transportadores escolares a orientação é de criar distância entre as crianças; 

 

2.0 -  ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

 Elaborar junto ao Departamento Jurídico/Pedagógico do Município documento 

que será disponibilizado ao responsável pela criança que opte por permitir o 

retorno presencial/híbrido da criança às aulas; (Anexo I) 

 Elaborar junto ao Departamento Jurídico/Pedagógico do Município documento 

que será disponibilizado ao responsável pela criança que opte por manter o aluno 

apenas em atividades remotas com agenda de avaliações presenciais na escola, 

conforme escala definida pelo docente e pela instituição; (Anexo II) 

 Viabilizar material de divulgação impresso e nas redes sociais com orientações 

aos pais/familiares/responsáveis pela criança com relação aos cuidados de 

higiene, distanciamento, horários, escalonamento, medidas preventivas e 

situações em que a criança não poderá frequentar a Instituição de Ensino; 

 Adotar medidas para o Retorno Híbrido, sendo uma porcentagem com aulas 

remotas e outra com aulas presenciais (com a opção de somente aulas remotas 

para quem preferir); 

 Turmas divididas em 2 grupos, com 50% em cada turma, atendimento semanal, 

grupos de alunos alternados. Exemplo: Turma com 20 alunos - 1º semana da 

quinzena na escola presencial - 2ª semana da quinzena ensino remoto e vice 

versa. O ensino híbrido será organizado de forma semanal. 

 As escolas que não excederem a capacidade de atendimento de 50%, atenderão 

as crianças de forma presencial todos os dias; 

 A capacidade de ocupação na sala de aula será de 50% com distanciamento de 

1,5 m (um metro e meio) entre as carteiras; 

 Deverão ser seguidos os conteúdos do currículo vigente, sendo realizadas as 
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adaptações necessárias, de acordo com a avaliação diagnóstica e processual 

aplicada pelo docente junto aos alunos; 

 Todos os alunos devem usar o seu próprio material escolar, e não devem 

compartilhar com os colegas e nem levar para casa; 

 O planejamento volta aulas ocorre considerando os seguintes quesitos: 

acolhimento dos professores, funcionários, alunos e seus familiares, avaliações 

diagnósticas para identificar os níveis de aprendizagem dos alunos e a partir disso 

devem ser estabelecidas intervenções, medidas de combate à evasão escolar, 

busca ativa de alunos, estratégias de recuperação de aprendizagem e a 

reorganização do espaço físico, além de adoção de medidas necessárias para 

evitar a contaminação; 

 Devem ser dados prioridade para o acolhimento e a reintegração dos estudantes, 

professores e funcionários nos aspectos sócios emocionais no retorno de 

atividades presenciais e/ou híbridas, considerando os traumas emocionais que 

podem afetar alunos e educadores durante a pandemia; 

 Realizar formação e capacitações para os profissionais da Educação para o 

trabalho de integração e socialização com as atividades presenciais e não 

presenciais; 

 Realizar estudo de replanejamento do currículo no contexto da pandemia; 

 Buscar estratégias de recuperação de alunos, planos e métodos individuais, 

definição de estratégias de recuperação da aprendizagem com base na avaliação 

de cada caso; 

 Realização de mapeamento das condições de acesso dos alunos quanto às 

atividades não presenciais; 

 Dar prioridade à avaliação de leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, 

comunicação e solução de problemas; 

 Evitar atividades em grupo, programas após a escola e grandes eventos 

(apresentações coletivas, atividades de campo e práticas de atividades físicas 

coletivas). 

 

3.0 - PROTOCOLO DE ENTRADA 
 

 Todos devem, obrigatoriamente usar MÁSCARA; 
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 A Instituição de Ensino disponibilizará um profissional do quadro que orientará os 

estudantes, funcionários e colaboradores quanto à devida higienização na entrada, 

realizando a aferição da temperatura; 

 Na entrada da Instituição de Ensino, estarão dispostos e devidamente sinalizados, 

os tapetes sanitizantes e álcool gel para passar nas mãos; 

 A Instituição de Ensino disponibilizará um profissional do quadro que direcionará 

os estudantes para suas respectivas salas de aula (sem formação de filas); 

 Será obrigatória a disponibilização de termômetro, álcool líquido 70% ou álcool 

em gel 70% em todas as Instituições de Ensino;  

 Nas instituições de ensino, todos deverão manter uma distância mínima de 1,5 m 

(um metro e meio); 

 Deverão ser utilizadas rotas sinalizadas no chão para as salas de aulas, refeitórios 

e banheiros; 

 A limpeza deverá ser periódica em locais com maior fluxo de pessoas;  

 Pais e ou responsáveis não devem adentrar à escola para acompanhar seus filhos, 

devendo ficar no portão da escola; 

 Os alunos terão horário de entrada conforme planejamento de cada Instituição de 

Ensino indo diretamente para a sala de aula; 

 Para o início do retorno, cada turma terá diferentes dias para retornar para que 

todos possam ser orientados sem transtorno; 

 Ao chegar na escola, será aferida a temperatura da criança. O pai ou responsável 

deverá esperar até esse momento, sendo que quando a criança apresentar 

temperatura acima de 37,5ºC a mesma deverá retornar com o pai ou responsável 

para casa. 

 

3.1 - PROTOCOLO DE USO E PERMANÊNCIA NAS SALAS DE AULA, BANHEIROS, 
CORREDORES, PÁTIOS, REFEITÓRIOS E ESPAÇO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS 
 

3.1.1 PÁTIO 

 

 Todos deverão manter uma distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) entre 

seus colegas, professores e demais funcionários; 

 

3.1.2 CORREDORES 
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 Criar “rotas de mão única” nos corredores; 

 Utilizar as rotas sinalizadas no chão para se dirigirem as salas de aula; 

 Corredores são espaços de passagem, portanto, não deverá ter paradas, a fim de 

garantir o distanciamento. 

 

3.1.3 ÁREAS COMUNS (VIAS DE ACESSO INTERNO) 

 

 Utilizar máscaras;  

 Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%;  

 Aferir a temperatura no acesso às áreas comuns;  

 Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5 m (um 

metro e meio); 

 Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas);  

 Manter a limpeza frequente de móveis, superfícies e utensílios;  

 Escalonar o acesso de estudantes ao refeitório e praças de alimentação; 

 Os bebedouros na Instituição de Ensino poderão ficar disponíveis para o 

abastecimento da garrafinha de água por parte do aluno;  

 

3.1.4 SALAS DE AULA E MULTIUSO:  

 

 Utilizar máscaras;  

 Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%;  

 Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5 m (um 

metro e meio) entre mesas e cadeiras;  

 Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas);  

 Manter a limpeza das salas e do multiuso a cada troca de turma.  

 Evitar o compartilhamento de copos, de dispositivos eletrônicos, brinquedos, livros 

e outros jogos ou material didático (a recomendação que não se traga nenhum 

dos itens de casa, apenas o material didático essencial); 

 Evitar a entrada de terceiros em sala de aula como pais e/ou responsáveis por 

exemplo.  

 

3.1.5 ESPAÇOS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS  
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 Em decorrência do risco de transmissão pelo suor ou outros veículos de 

transmissão expelidos no momento dos exercícios, o distanciamento deve ser maior com 

as recomendações variando de 2 metros de distância para as áreas de atividades 

coletivas, dessa forma é recomendado: 

 Delimitar os espaços com fitas ou sinalizações; 

 Assegurar condições adequadas de supervisão ou preceptoria;  

 Utilizar máscaras;  

 Manter-se em ambientes ventilados;  

 Manter o distanciamento de 2 m (dois metros);  

 Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%;  

 Evitar o compartilhamento de equipamentos e ferramentas;  

 Manter a limpeza e desinfecção do espaço após a utilização por usuário.  

 

3.1.6 BANHEIROS: 

 

 Adotar um protocolo para uso dos banheiros; 

 Disponibilizar um funcionário do quadro para orientar os alunos, bem como 

controlar o número de alunos nos banheiros; 

A orientação será para que sejam lavadas as mão corretamente e de forma 

constante. Em todos os banheiros deverá haver sinalizações com instruções de 

como fazer a lavagem correta das mãos (com cartazes afixados em local visível - 

ANEXO 3). 

 Molhe as mãos; 

 Aplique sabão; 

 Esfregue bem a parte de trás das mãos; 

 Esfregue bem a palma das mãos; 

 Esfregue os dedos um a um; 

 Seque as mãos com papel toalha; 

 Ensinar e reforçar a lavagem frequente das mãos com água e sabão por pelo 

menos 20 segundos; 

 Evitar aglomerações nos banheiros; 

 A limpeza deverá ser mais intensiva nos banheiros.  
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4.0 - ORIENTAÇÕES COM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
 

 Até o momento, não há evidência científica de contaminação pelo novo 

Coronavírus por meio da comida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o novo Coronavírus precisa de um hospedeiro (animal ou humano) para se 

multiplicar. No entanto, a fim de evitar contaminação cruzada, recomenda-se: 

 

4.1 - CUIDADOS AOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
 

 Uso obrigatório e correto de máscara. Trocar, no mínimo, a cada 2 horas ou antes 

quando estiver umedecida; 

 Conforme a ANVISA e orientações realizadas nos treinamentos e capacitações 

para os funcionários deve-se: lavar bem as mãos com água e sabão por pelo 

menos 20 segundos com muita frequência (ao voltar do banheiro, tossir, espirrar, 

coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos ou tocar a boca, trocar de tarefa ou serviço 

ou de alimento a ser manipulado, tocar em objetos como celular, chaves, 

maçanetas, dinheiro ou latas de lixo, retornar ao setor de trabalho após os 

intervalos de descanso ou de lanche, etc.); 

 Nos lavatórios exclusivos para a higienização das mãos devem ser afixados 

cartazes indicando o procedimento correto de higienização das mãos. Seguir o 

ANEXO 3 para o procedimento de higienização de mãos. 

 Os funcionários devem vestir o avental (jaleco) somente no local de trabalho. EPIs 

e máscaras, não devem ser compartilhadas e devem sempre ser mantidos limpos; 

 Monitorar o uso de máscaras, luvas e demais EPIs necessários para funcionários 

responsáveis pelo preparo, manuseio e entrega dos alimentos aos alunos; 

 O funcionário deve ser afastado em caso de constatação ou suspeita de que tenha 

contraído ou apresente sintomas característicos da COVID-19; 

 Nas áreas de manipulação de alimentos é proibido todo ato que possa contaminar 

os alimentos, como: comer, fumar, espirrar, tocar o nariz, orelhas ou bocas, falar 

desnecessariamente sobre os alimentos, usar o celular ou realizar outros hábitos 

inseguros de higiene; 

 O manipulador deve ser orientado, que quando tossir ou espirrar, deverá usar a 

etiqueta respiratória (espirrar e tossir na curvatura do cotovelo); 
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 Definir entre as equipes de merendeiras, uma para o preparo das refeições e outra 

para a distribuição;  

 As equipes de merendeiras deverão manter as unhas curtas e sem esmaltes e 

não usar adornos que possam acumular sujeiras e microrganismos, como anéis, 

aliança, colares e relógio;  

 Coibir o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos 

entre funcionários; 

 Manter atenção redobrada no contato entre motoristas e outros profissionais com 

funcionários da cozinha durante o recebimento de mercadorias, garantindo o 

distanciamento social; 

 Retirar as embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realizar o descarte 

adequado, além de higienizar as embalagens primárias antes de armazenar os 

produtos.  

 

 4.2 - CUIDADOS NO REFEITÓRIO E ÁREA DE CONSUMO (SALA DE AULA) 
 

 Os alimentos e os talheres deverão ser entregues aos alunos de forma individual 

e só poderão retirar a máscara após acomodar-se para a refeição. 

 Sinalizar bancos que não devem ser ocupados para manter o distanciamento de 

1,5 m (um metro e meio) entre os alunos nas mesas e aplicar guias físicos, como 

fitas adesivas no piso, para orientar o distanciamento entre os estudantes na fila 

de entrada do refeitório; 

 Disponibilizar álcool 70% em gel e papel toalha no refeitório e na sala de aula; 

 Funcionários devem desinfetar mesas, bancos e bancadas após cada troca de 

alunos;  

 Para a limpeza das mesas, é fundamental a utilização de panos limpos e não 

reutilizados; 

 Escalonar o horário para o intervalo do lanche, sendo que as turmas do Infantil 4 

e 5 e 1° ano deverão ficar nas respectivas salas de aula, e os demais 2°, 3°, 4° e 

5° farão o intervalo em turnos separados, evitando aglomeração nos refeitórios; 

 Micro-ondas, geladeiras e demais eletrodomésticos de uso compartilhado devem 

ser tocados/utilizados com um papel, assim como as portas de armários. Também 

é necessário limpar esses locais periodicamente; 

 Proibir o compartilhamento de talheres, pratos ou copos em uso, bem como 
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alimentos entre os alunos; 

 Informar sobre as medidas de prevenção de transmissão do novo Coronavírus por 

meio de cartazes afixados nos refeitórios e banheiros; 

 Orientar funcionários a intensificar a limpeza das áreas com hipoclorito de sódio 

ou detergente para a finalidade, além de realizar frequente desinfecção com álcool 

70%, quando possível, sob fricção de superfícies expostas, como maçanetas, 

mesas, balcões, corrimão, interruptores, banheiros, lavatórios, entre outros; 

 Reforçar a higienização do piso e de superfícies com detergente e sanitizantes 

adequados, seguindo as orientações do fabricante e da vigilância sanitária; 

 As lixeiras devem ser providas de tampa e acionamento por pedal, nunca com 

acionamento manual e precisam ser higienizadas sempre que necessário; 

 Preferir a ventilação natural do ambiente. No caso do uso de ar-condicionado, 

realizar abertura periódica de portas e janelas para manter a circulação e 

renovação do ar; 

 Incentivar os alunos a trazerem garrafas com água de casa para a escola, 

evitando desta forma o contato com o bebedouro. Para o reabastecimento da 

garrafa na Instituição de Ensino, serão adotadas medidas restritivas em cada uma 

das escolas/Cmei;   

 Ao finalizar as refeições, cada aluno irá descartar os pratos e talheres em um 

recipiente com solução clorada. 

 

4.3 - CUIDADOS PARA OS ALUNOS DURANTE A REFEIÇÃO 
 

 Lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois das refeições; 

 Não compartilhar utensílios pessoais (copos, pratos e talheres); 

 Devido à retirada da máscara para se alimentar no momento da refeição, é preciso 

EVITAR FALAR e evitar contato muito próximo durante esse período; 

 Evitar o uso de autosserviço (sistema self-service) pelo contato coletivo com 

utensílios como colheres e pegadores, devendo ser disponibilizado um funcionário 

especifico para servir os alunos; 

 Usar apenas guardanapos descartáveis para limpar a boca; 

 Sugere-se virar as mesas de frente para a mesma direção (em vez de se 

encararem). Especialistas sugerem que se evite ter pessoas comendo uma na 

frente da outra ou imediatamente ao lado;  
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 Manter o distanciamento de 1,5 m (um metro e meio), entre os alunos ou 

funcionários que compartilham a mesma mesa no refeitório; 

 Recomenda-se que os alunos que sentem em apenas um lado da mesa e 

espaçados; 

 Realizar o rodízio de turmas na hora das refeições.  

 

5.0 - TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 O transporte escolar será realizado respeitando as normas e cuidados 

necessários, devendo-se garantir medidas sanitárias para assegurar o distanciamento 

físico entre os estudantes no interior do veículo, assim como: 

 Somente será permitido entrar com máscaras;  

 O responsável pela criança deverá acompanhar a mesma até o ponto, em caso 

de temperatura elevada à criança não poderá adentrar ao veículo e a família 

deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde de Referência com urgência; 

 Caso o estudante esteja sozinho e apresentar febre, o motorista deverá avisar a 

Secretaria de Saúde que disponibilizará um veículo para buscar esta criança, e 

esperar até a chegada destes, os pais serão avisados e receberão novamente a 

orientação de acompanhar o filho (a) até o ponto;  

 Reduzir a lotação para a metade da capacidade de cada veículo; 

 Aferir temperatura na entrada de cada passageiro; 

 Marcar as poltronas isoladas mantendo o distanciamento social, a fim de evitar 

que os estudantes sentem de forma muito próxima uns dos outros; 

 Deverá ser proibido a manipulação e consumo de alimentos no interior do veículo; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e 

espirros;  

 Evitar o contato com as superfícies do veículo, como por exemplo, pega-mãos, 

corrimãos e barras de apoio;  

 Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa ventilação no interior do 

veículo, preferencialmente, com ventilação natural; 

 A distância de segurança de no mínimo 1,5 m (um metro e meio) nas áreas de 

embarque e desembarque ou locais destinados para a fila (na Instituição de 

Ensino) deve ser previamente demarcada a fim de evitar aglomeração de pessoas. 
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6.0 - CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES, LOGÍSTICA E INSUMOS  
 

 É importante que, antes do retorno das atividades, a Instituição de Ensino receba 

capacitação do órgão responsável pela Vigilância em Saúde com os docentes, técnico-

administrativos, prestadores de serviços e colaboradores que estarão em atendimento 

aos alunos e ao público em geral.  

Preferencialmente, as capacitações devem ser direcionadas à atividade a fim de 

cada equipe, com orientações sobre o manejo adequado das situações. Atenção especial 

deve ser voltada à equipe responsável pela limpeza, além da capacitação, o 

fornecimento de EPIs, insumos e materiais de limpeza contribuem para segurança dos 

colaboradores e para a higiene dos espaços.  

Recomenda-se a formação de equipes de limpeza em todos os setores da 

Instituição, com definição de escalas para aumentar a frequência de higienização das 

superfícies e de locais como corrimões, maçanetas, bancadas, mesas, cadeiras e 

equipamentos.  

 

6.1 - USO DE EPIS: 
 

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

trabalhadores durante as atividades; 

 Os EPIs e outros equipamentos de proteção que permitam a higienização 

somente poderão ser reutilizados após a higienização. 

 

6.2 - PARA OS PROFISSIONAIS LOTADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ESNINO: 
 

 Professor de Ensino Fundamental, Professor de Educação Infantil 4 e 5 anos e 

Professor de Educação Infantil 0 a 3 anos: máscara, viseira e jaleco; 

 Zeladoras e merendeiras: máscara, viseira e jaleco; 

 Secretários/Coordenadores Pedagógicos e Diretores: máscara, viseira e jaleco; 

 Motoristas e demais servidores: máscara, viseira e jaleco; 

 7.0 - MONITORAMENTO APÓS RETORNO  
 

 O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco de adoecimento pela 
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COVID-19, portanto, justifica-se a manutenção de vigilância e monitoramento de 

risco, ao menos até dezembro de 2021; pois enquanto durar a Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) há risco de adoecimento e novos 

surtos;  

 Caso alguém apresente sintomas como: tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldade para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, 

perda recente do olfato ou paladar, a pessoa deve comunicar imediatamente a 

Direção da Instituição Ensino;  

 Recomenda-se a elaboração quinzenal de relatórios situacionais, como 

instrumento de monitoramento e avaliação do retorno das atividades. Os relatórios 

podem ser elaborados pelos supervisores das turmas que retomaram atividades 

e direcionados aos diretores da Instituição de Ensino.  

 

 8.0 - SITUAÇÕES DE RISCO  
 

 A determinação da situação de risco deve ser decretada pelas autoridades de 

saúde, cabendo à Comissão Local da Instituição, as orientações gerais a serem 

adotadas pela Comunidade Escolar.  

 

 9.0 - COMUNICAÇÃO  
 

 Elaborar peças de comunicação institucional voltadas à retomada das atividades 

acadêmicas presenciais, ressaltando as principais medidas e cuidados 

necessários; 

 Possibilitar que a Comunidade Escolar tenha acesso à informação nos sítios 

oficiais da Instituição de Ensino;  

 Divulgar as orientações sobre o uso correto de máscaras e medidas de prevenção 

ao contágio.  

10.0 - SUGESTÕES PARA ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS DIGITAIS  
 

 Disponibilizar as salas de informática, respeitando o distanciamento e com 

rigorosa higienização do ambiente, para utilização dos estudantes quando 

necessário; 
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 Utilizar controle de acesso aos laboratórios com prévio cronograma do professor; 

 Disponibilizar outros meios para o acesso aos conteúdos educacionais.  

 

11.0 – CONCLUSÃO 
 

 Finalizamos enfatizando que esse Protocolo de Retomada das Atividades 

Presenciais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, são recomendações 

técnicas considerando várias orientações de órgãos voltados a Educação e que poderão 

ser incrementados ou aprimorados com base no planejamento da Secretaria de Saúde 

do Município de Lindoeste e da Secretaria de Estado da Saúde. 

 A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, visa o bem-estar de toda 

Comunidade Escolar, bem como está altamente preocupada com a segurança de todos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE / PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NA 
EDUCAÇÃO 

 

ANEXO 1 

TERMO DE COMPROMISSO COM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 
 
 Eu ___________________________________________________inscrito (a) no 
CPF nº ___________________________________ responsável legal pelo (a) aluno (a)  
_____________________________________________________________________,  
Matriculado (a) no _________ano, turma ________________, da Instituição de Ensino 
_____________________________________________________________________. 
 
 DECLARO que estou ciente sobre as medidas de segurança necessárias durante 
a pandemia de COVID-19; e que o estudante matriculado nesta instituição de ensino não 
apresentou, nos últimos 14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas de contaminação, tais 
como febre, tosse, diarreia, ou que teve o diagnóstico de infecção pelo COVID-19. 
 
 DECLARO que entrarei em contato com a instituição de ensino caso o estudante 
apresente quaisquer dos sintomas causados pela infecção do COVID-19. 
 
 DECLARO que 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 das atividades presenciais, conforme orientação 
da instituição de ensino. 
 
 DECLARO qeu se o aluno apresentar algum sintoma identificado pela escola 
durante o horário presencial de aula, buscarei imediatamente o aluno para passar por 
avaliação médica. 
 
 Declaro, ainda, que tenho conhecimento das sanções penais as quais estarei 
sujeito, caso sejam inverídicas as declarações prestadas, sobretudo disciplinadas no 
Art.299 do Código Penal. 
 
 
    ___________________________________ 
     Assinatura do responsável 
 
 
         Data_____/_____/______ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE / PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NA 
EDUCAÇÃO 

ANEXO 2 

RETORNO DAS AULAS HÍBRIDAS (PRESENCIAL/REMOTA) 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 Eu,_____________________________________________inscrita (o) no CPF nº 
__________________________________________responsável legal pelo (a) aluno (a)  
___________________________________________matriculado (a) no ______ano, 
turma _________, da Instituição de Ensino:____________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
 
DECLARO que o aluno (a) supracitado não retornará às aulas no formato presencial e, 
para tal, estou ciente dos itens abaixo comprometendo-me a: 

1. Cumprir todos os prazos estabelecidos pela instituição de ensino para entrega e 
retiradas das atividades impressas. 

2. O (a) aluno (a) fará a avalição do conteúdo na modalidade presencial, respeitando 
a convocação da instituição e comparecendo com máscara de proteção; 

3. Garantir o acesso do aluno em atividades virtuais via aplicativo de WhattsApp, 
Youtube e outros para manter o vínculo escola/família preservado. 

 
Declaro, ainda, que tenho conhecimento das sanções penais as quais estarei sujeito, 
caso sejam inverídicas as declarações prestadas, sobretudo disciplinadas no Art. 299 
do Código Penal e do ECA Art. 22. 
 
Questões Complementares: 
 
1. O(a) aluno (a) pertence a algum grupo de risco?        (   ) Sim    (   ) Não 

 
2. Se a resposta acima for positiva, qual? 

_______________________________________________________________ 
 

3. O (a) aluno (a) tem em seu grupo familiar alguém que faça parte do grupo de risco?     
(    ) Sim      (   ) Não 
 

4. Se a resposta acima for positiva, qual grupo de risco faz parte? 
________________________________________________________________ 
 

___________________________________ 
     Assinatura do responsável 
 
         Data_____/_____/______ 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOESTE / PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NA 

EDUCAÇÃO 

 

ANEXO 3 
 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO: PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 


