
 
 

 
 

 



 
 

 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 2020 

“QUE A DISTÂNCIA NÃO NOS SEPARE”! 

 

O ano de 2020 pegou todos de surpresa. Com a paralisação das aulas 

presenciais nas escolas, tivemos que enfrentar o desafio de adaptar, em tempo 

recorde, todo o planejamento previsto para o ano a um novo modelo de ensino, ao 

qual a maioria das escolas do Brasil ainda não estava habituada: o ensino remoto. 

Foi preciso muita resiliência, desenvoltura e competência da gestão escolar. 

Afinal, nossos professores viraram verdadeiros influenciadores digitais, passando a 

ministrar suas aulas ao vivo via internet e a utilizar plataformas digitais para que 

pudessem manter interações de qualidade entre escola e alunos. 

Não foi fácil, mas, após quatro meses de ensino remoto emergencial, já 

podemos perceber que os aprendizados desse período são infinitamente maiores. 

Agora, estamos nos aproximando de um novo momento, no qual as instituições de 

ensino básico já estão começando a planejar o retorno de suas atividades 

presenciais sob um novo modelo de escola. 

Por esta razão, o Colégio Integral preparou este guia com orientações 

fundamentais para a retomada das aulas presenciais. O propósito desse documento 

é fornecer orientações claras e práticas podermos manter a escola em 

funcionamento com segurança. 

É importante destacar que este Procedimento Operacional Padrão de saúde, 

proteção e bem-estar foi embasado nas orientações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS), e nos dispositivos elencados pelas 

autoridades estaduais e municipais. Tem por objetivo descrever as rotinas de 

atendimento dos diversos setores do colégio durante o período de distanciamento 

social. Pensamos no bem-estar de nossos alunos, docentes e colaboradores   

administrativos com o fim de oportunizar as condições necessárias para que o 

processo de ensino-aprendizagem presencial ocorra de maneira tranquila e   

segura.  



 
 

 
 

APRENDIZADOS SOBRE A COVID-19 

 

Antes de partirmos para as recomendações de segurança, que tal um contexto 

sobre a COVID-19e o que se sabe, até o momento, sobre o vírus? 

 

1. Trata-se de uma doença nova, com suscetibilidade universal: todos podem 

contrai-la (crianças, jovens, adultos e idosos). 

2. A letalidade, número de óbitos por casos, é maior entre os mais idosos e 

portadores de doenças crônicas, sobretudo obesidade, Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus. 

3. Em média, 80% dos casos são leves e com poucos sintomas, frente a 15% 

que precisam recorrer aos hospitais, e a 5% que precisam de um leito na Unidade 

de Terapia Intensiva (UTI), para receberem assistência ventilatória mecânica 

(respirador), na maioria das vezes. 

4. Os sintomas aparecem, em média, após 5 dias do contágio, podendo 

chegar a 14 dias de incubação. 

5.  A experiência internacional recomenda o isolamento social como forma 

mais eficiente para impedir o avanço rápido da pandemia, o colapso da estrutura de 

atendimento e achatar a curva de transmissão, com restrições do contágio. 

6. Não há tratamento comprovado para a COVID-19. Nem para curar a doença 

ou melhorar seu desfecho, temos vários estudos em curso, mas todos são 

inconclusivos. Da mesma forma, ainda não há vacina. Ela deve demorar mais de 

um ano para ser segura, protetora e efetiva para milhões, bilhões de pessoas. 

7. Medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência, usar álcool em 

gel e álcool 70%, higienizar calçados, mãos, cabelo e corpo ao retornar à sua casa, 

são indispensáveis. 

8. Proteger individualmente as pessoas com distanciamento físico de 1,5 

metros, máscaras caseiras, barreiras físicas e controle de aglomerações,  novas 

“circulações e permanências”, são medidas essenciais e altamente recomendadas. 



 
 

 
 

         

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

FEBRE ESPIRROS 

DIFICULDADE 

PARA RESPIRAR 
TOSSE 



 
 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS A TODOS OS SETORES 

Como higienizar as mãos com álcool em gel? 

Duração do procedimento: 20 a 30 segundos 

 
 

Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão em forma de concha para cobrir 
todas as superfícies das mãos. 

  
 

Friccione as palmas das mãos entre si.  Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda 
entrelaçando os dedos e vice-versa. 

   
 

Friccione a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados. Friccione o dorso dos dedos de uma 
mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

  
 

Friccione o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular 
e vice-versa. Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, 

fazendo um movimento circular e vice-versa. Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras. 



 
 

 
 

Como higienizar as mãos com água e sabonete? 

Duração do procedimento: 40 a 60 segundos 

   
 

Molhe as mãos com água. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para 
cobrir todas as  superfícies das mãos.  

Ensaboe as palmas das mãos friccionando-as entre si. 

 

   
 

Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa. 
Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. 

   
 

Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com 
movimento de vai-e-vem e vice-versa. Esfregue o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão 

direita, utilizando-se de movimento circular. 
 

   
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento 

circular e vice-versa.  
Enxágue bem as mãos com água 

    
Seque as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com contato manual para 

fechamento, sempre utilize papel toalha.  
 
 
 



 
 

 
 

IMPORTANTE SOBRE O USO E MANUSEIO DA MÁSCARA 

 

 A máscara, como equipamento de Proteção Individual deve ser utilizada para 

evitar a contaminação da boca e nariz por gotículas respiratórias. 

 É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do colégio, assim, 

protegemos uns aos outros!  

 Coloque a máscara  

 
Fonte: https://www.cidades/saiba-como-cuidar-de-sua-m%C3%A1scara-de-pano-na-pandemia-de-covid-19-1.98313 -EDIÇÃO DIGITAL 

https://www.cidades/saiba-como-cuidar-de-sua-m%C3%A1scara-de-pano-na-pandemia-de-covid-19-1.98313


 
 

 
 

 Ao chegar em casa, coloque sua máscara de tecido de molho, por pelo menos 

30 minutos, em solução composta por 1 parte de água sanitária e 50 partes 

de água potável (Ex.: 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável). 

Após, lave a máscara com água e sabão e enxague em água correte. Deixe 

secar bem. Então, passe com ferro quente e guarde-a em saco plástico limpo 

até a próxima utilização;  

 Caso note que o tecido de sua máscara esteja desgastado, descarte-a, pois 

sua proteção e a das pessoas próximas a você estará comprometida;  

 Máscaras descartáveis devem ser dispensadas no lixo orgânico (e não no 

reciclável!);  

 Não reutilize máscaras descartáveis.  

 

 

 

 



 
 

 
 

NOS PREPARAMOS COM CUIDADO PARA RECEBÊ-LOS  

COM MUITO CARINHO 

 

 

 



 
 

 
 

BOAS PRÁTICAS DAS ESCOLAS PARA A RETOMADA 

ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO E PROTEÇÃO. 

 

 Construímos um Plano de Abertura e Funcionamento, significando 

estabelecer um cuidadoso planejamento dos processos que envolvam 

interação entre toda a comunidade escolar. 

 O princípio é que todo o contato, por menor que seja, pode ser potencialmente 

contaminante. 

 Diversidade de faixas etárias e de desenvolvimento dos alunos: do Infantil ao 

Ensino Médio, com necessidades muito heterogêneas do ponto de vista 

pedagógico e dos cuidados. 

 Os arranjos internos físicos e funcionais levarão em conta esses limites, com 

a organização e coordenação de medidas individuais e coletivas de proteção. 

 Espaços foram mudados e adaptados à novas funções: auditórios 

transformados em salas de pequenos grupos; Adaptação de instalações 

sanitárias para uso seguro; Sala de espera para alunos que apresentem 

alguns dos sintomas; 

 Estruturação de um atendimento voltado para alunos e funcionários triados ou 

com sintomatologia, garantindo atendimento e isolamento, com conforto até 

seu encaminhamento.  

 Preparação dos acessos, de modo a que os estudantes possam ser 

rapidamente posicionados em áreas seguras de espera para o acolhimento e 

triagem, garantindo distanciamento. 

 Será disponibilizado um colaborador de plantão para orientar os fluxos de 

alunos e exigir o uso de máscara. 

 Utilização para o acesso à escola e acolhimento, áreas de estacionamento ou 

quadras com sinalização de solo para garantir fluxo organizado e seguro. 



 
 

 
 

 Uso de máscaras na circulação dentro da unidade de ensino, por todos 

(mantenedores, coordenadores pedagógicos, professores, estudantes, pais e 

demais funcionários 

 Sinalização de solo e física para rápido acesso às salas de aula ou de 

atividades, com monitores nos primeiros dias de acesso. 

 Acesso imediato ao local de atividades, evitando aglomerações. 

 Álcool em gel 70% disponível em locais estratégicos da escola, entradas de 

todas as salas de aula e pias dos banheiros. 

 Salas de aula e de atividades com sistema de ventilação natural, sem uso de 

ar condicionado, devido a possibilidade de recirculação de vírus.  

 Será solicitado aos pais dos alunos e demais membros da equipe a utilização 

de máscaras de tecido em número suficiente que permita a troca a cada 2 

horas, portanto, cada estudante deverá ter em seus pertences embalagem 

plástica para guarda das máscaras usadas, que serão higienizadas em casa. 

 Distância mínima de 1,5 metros entre os alunos com a disposição das mesas 

e cadeiras garantindo essa condição. 

 Orientação que, a cada troca de máscaras, seja utilizado álcool em gel para 

higienização das mãos. 

 Objetos de uso estritamente pessoal (lápis, caneta, borracha, cadernos, 

mobiles, notebooks, celular), não devem ser compartilhados. 

 Adoção de sistemas de turno e contra turno para adequação do número de 

alunos compatível com a estrutura da sala. 

 Adoção de sistema de ensino híbrido (presencial e à distância), que permita 

compatibilizar os objetivos pedagógicos e as estratégias de ensino, evitando 

aglomerações. 

 Estimular a higiene das mãos várias vezes ao dia, inclusive no curso das 

atividades em sala de aula. 

 

 



 
 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS ESTUDANTES, FAMÍLIAS E 

 MEMBROS DA ESCOLA 

 

PORTÕES PARA AS CHEGADAS E SAÍDAS DA ESCOLA 

 Para evitar as aglomerações, sinalizadores serão colocados em frente às 

entradas dos portões principais. Serão escalonadas as entradas e as saídas, 

de modo a dar vazão ao fluxo. 

 Serão mantidos monitoramentos das áreas externas do colégio para evitar 

encontros de estudantes. 

 O trabalho dos professores auxiliares que exercem o serviço de cuidado na 

entrada dos estudantes será adotando todas as medidas de prevenção, saúde 

e bem-estar previstas por este procedimento;  

 A entrada só será liberada se a pessoa estiver usando máscara e após a 

aferição da temperatura corporal, sendo que, ficarão impedidos de ingressar 

no espaço do colégio todos aqueles com temperatura igual ou superior a 37°C. 

Nesses casos, a pessoa será orientada a consultar um médico. 

 

 



 
 

 
 

 

PELA MANHÃ: 

a) PORTÃO A ENTRADA SECRETARIA / RUA IGUAÇU: Entrada e saída 

exclusivas para as turmas do 9º ano, 1ªs, 2ªs  e 3ª  séries do Ensino 

Médio. 

 

b) PORTÃO B ENTRADA GINÁSIO / RUA DANIEL PAGNONCELLI:  

Entrada e saída exclusivas para as turmas do Fundamental I 4º ano 

manhã e 5ºs anos e para as turmas do Fundamental II até o 8º ano. 

 

À TARDE: 

a) PORTÃO B ENTRADA GINÁSIO / RUA DANIEL PAGNONCELLI: 

Entrada e saída exclusivas para as turmas do Fundamental I  dos    2º, 3ºs 

e 4º anos. 

 

b) PORTÃO C ENTRADA PRÉDIO INFANTIL / RUA DANIEL PAGNONCELLI:  

Entrada e saída exclusivas para as turmas da Educação Infantil e 1ºs 

anos do Fundamental I 

 

PARA PODER ENTRAR NA ESCOLA 

 

 Acolhimento com medição de temperatura corporal e triagem de sintomas: 

mal-estar, dor de garganta, tosse ou sintoma gripal, realizado de modo ágil e 

com sinalização de solo de distanciamento pessoal de 1,5 metros. 

 O atendimento ao público (docentes, discentes e público em geral) pelos 

diferentes setores institucionais será realizado evitando aglomerações e 

observando os cuidados necessários; 

 Evite usar o celular durante processo de atendimento. Caso o manuseio do 

aparelho seja indispensável, higienizá-lo antes e após o uso; 



 
 

 
 

 É obrigatório o uso de máscara em todo o ambiente do colégio, bem como ao 

longo do trajeto até o colégio e no momento de retorno à residência. 

 Será observada a distância de 1,5 metros entre os alunos com marcação na 

entrada da escola. 

 Por mais que estejamos com saudades, neste momento precisamos nos 

proteger e às pessoas a nossa volta! Assim, cumprimente à distância, sem 

contato físico! 

 Portões de entrada: será controlado o fluxo de entrada/saída dos alunos e 

colaboradores, sendo afixado cartaz no exterior do colégio determinando o 

uso obrigatório de máscaras e álcool em gel 70%;  

 Será feita a medição de temperatura com termômetro digital infravermelho; 

 Importante! Será realizada diariamente e por tempo indeterminado a aferição 

da temperatura corporal de todas as pessoas que ingressarem no Colégio. 

 Se a temperatura corporal estiver acima de 37ºC, a pessoa será orientada a 

retornar à sua residência e a consultar um médico.  

 Ainda, a entrada das pessoas só será liberada caso sigam todas as 

orientações constantes neste Protocolo. 

  Caso alguma irregularidade seja constatada a qualquer tempo, será feita 

anotação em ficha própria a pessoa será orientada a procurar os órgãos de 

saúde para averiguação; 

 A medida será adotada com o objetivo de preservar o bem-estar e saúde de 

todos os demais indivíduos que se encontrarem nas dependências do colégio.  

 Para entrar ou sair do colégio cada estudante deverá fazer a higienização dos 

sapatos no tapete com solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) o qual 

terá troca sistematicamente; 

 Higienização das mãos com álcool 70% ou com água e sabão. Para isso, o 

colégio disponibilizará as pias com saboneteiras e toalheiros. 



 
 

 
 

 Seguirá diretamente para as salas de aula seguindo as orientações com 

sinalizadores de espaços e equipamentos para distanciamento social nos 

corredores e nas escadas. 

 Caso estudantes, docentes e colaboradores administrativos manifestem os 

sintomas da COVID-19 durante o período que estiverem no espaço físico do 

colégio, receberão a recomendação de buscar por consulta médica após o 

preenchimento da ficha de dados e encaminhamento.  

 

 

 

ESTRUTURA DE APOIO E INTERVENÇÃO RÁPIDA 

 

 Colaborador/docente treinado ficará de prontidão, garantindo o deslocamento 

do estudante para área protegida em caso de triagem positiva e suspeita de 

quadro viral respiratório na chegada à escola. 

 No decorrer do período escolar, um colaborador/docente treinado ficará de 

prontidão acolher alunos que tenham manifestado sintomas de Covid-19 

durante as atividades, garantindo o seu acolhimento e isolamento em área 

adequada e segura até que seja entregue ao responsável. 



 
 

 
 

 Será promovido o isolamento imediato, de qualquer pessoa que apresente os 

sintomas característicos da COVID-19, orientando-a e a seus familiares a 

realizar o imediato procedimento de quarentena de 14 dias em sua residência. 

Seguir protocolo específico em caso de surto, seguindo as recomendações da 

Secretaria Estadual de Saúde/Vigilância Sanitária. 

 Os colaboradores devem passar pela triagem no acesso e prontidão para 

isolamento e cuidados, em caso de sintomas. Pessoas que apresentem 

sintomas relacionados à Covid-19 (febre; tosse seca ou produtiva; coriza; dor 

de garganta e falta de ar) devem se manter afastadas das atividades 

presenciais, cumprindo rigorosamente com as orientações e possível período 

de quarentena estipulados por profissional do campo da saúde 

 

 

DIRIGINDO-SE ÀS SALAS DE AULA 

 

 Os estudantes serão encaminhados para as salas de aula seguindo as 

orientações de fluxo no ambiente escolar. 

 Haverá direcionamento utilizando-se setas. 

 Não poderão permanecer nos corredores  e só poderão transitar respeitando 

as orientações do distanciamento. 

 



 
 

 
 

 Serão disponibilizadas estações de lavagens das mãos e de álcool em gel. 

 Estarão distribuídos cartazes e placas informativas e estimulando as boas 

práticas de higiene das mãos, do distanciamento social, do uso das máscaras. 

 

 

 

 

PROTOCOLO PEDAGÓGICO 

 

 Desde o início do processo de distanciamento social ampliado, tendo em vista 

a pandemia por COVID-19, o colégio tem realizado uma série de adequações 

de seus processos acadêmico-pedagógicos e administrativo-financeiros que 

visam à segurança, à saúde e ao bem-estar de seus alunos, docentes e 

técnicos administrativos.  

 Tais adequações demandaram alterações do calendário acadêmico. 

 As adequações no calendário acadêmico podem demandar mudanças 

conforme orientações do núcleo e necessidades apresentadas. 



 
 

 
 

 O retorno gradual às aulas presenciais, deve respeitar prioridades definidas 

coletivamente pela equipe gestora e pedagógica do colégio;   

 A adequação do espaço físico resultará no espaçamento de mobiliários e 

equipamentos presentes em laboratórios;  

 Poderão ser montadas estações de estudos em diferentes ambientes do 

colégio, oportunizando o distanciamento social de 1,5 metros entre as pessoas 

e resultando na divisão da turma em grupos.  

 Os horários de início, intervalo e término das aulas poderão ser alterados, 

sempre que contribuir para a segurança e para a saúde daqueles que 

frequentarem o espaço físico da Instituição; 

 Os materiais de uso pessoal não devem ser compartilhados entre colegas; 

 Equipamentos, peças e materiais laboratoriais do colégio devem ser 

higienizados sempre que manipulados; 

 Visando à ampliação da segurança, o colégio poderá definir a carteira que 

cada aluno ocupará quando estiver em sala de aula; 

 A realização de eventos estudantis presenciais, como palestras está suspensa 

por tempo indeterminado;  

 

 

DENTRO DAS SALAS DE AULA 

 

 Os estudantes serão posicionados respeitando-se o distanciamento social; 

recepcionados e direcionados aos seus lugares. 

 Estudantes serão orientados sobre local para colocação de seus pertences.  

 Distância mínima de 1,5 metros entre os alunos com a disposição das mesas 

e cadeiras garantindo essa condição. 

 Cada carteira terá seu marcador no chão para que o estudante saiba qual o 

seu limite no distanciamento.  



 
 

 
 

 Objetos de uso estritamente pessoal (lápis, caneta, borracha, cadernos, 

notebooks, celular), não devem ser compartilhados. 

 Os estudantes não poderão se reunir em grupos, nem ficar se levantando para 

se aproximar da carteira do colega. 

 Não poderão se aproximar do computador, manusear ou desconectar cabos. 

 Os estudantes poderão sair para ir ao banheiro, encher a garrafa de água, 

isoladamente e não aos pares. 

 O docente promoverá e demonstrará a importância de lavar as mãos e de 

manter comportamentos de higiene positivos, assegurando-se a orientação 

seja seguida. 

 O docente irá se certificar de que os estudantes obedeçam às regras e 

combinados quanto aos usos dos sanitizantes. 

 Reafirmar a lavagem das mãos com água e sabão de forma adequada para 

cada idade. 

 Disponibilizar álcool em gel nas salas de aula e arredores. 

 Cuidar pelo aumento de fluxo de ar e ventilação com a abertura das janelas e 

portas. 

 As salas de aula serão limpas e desinfectadas ao menos uma vez a cada 

turno, limpando e desinfetando as instalações da escola, os mobiliários, as 

carteiras e equipamentos utilizados em sala. Limpeza de pisos, mesas e 

carteiras com água sanitária.  

 Destaca-se que o próximo grupo de alunos e professores só poderá ingressar 

em espaço anteriormente utilizado após a equipe responsável pela limpeza ter 

higienizado o local;  

 Mesa de professor, computadores e multimeios receberão limpeza específica 

a cada troca de docente. 

 O lixo deverá ser retirado constantemente e de maneira segura descartado. 

 

 



 
 

 
 

                                  

 

 

RETORNO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.  

 PROTOCOLO DA HIGIENIZAÇÃO GERAL  

 Realização da higienização dos colchonetes, brinquedos, materiais 

pedagógicos, cadeirões de alimentação e/ou objetos. 

 Divisão da turma sempre que realizar atividades em ambientes comuns.  

 Disponibilização um ponto de álcool gel a 70%, próximo à porta de entrada da 

sala de aula, do lado de dentro.  

 As cadeiras e mesas serão limpas com solução padronizadas ao fim de cada 

turno de aulas. 

 O ar condicionado deverá ficar desligado.  

 Portas e janelas abertas, sempre que possível, para maior circulação do ar.  

 Manter abastecidos os recipientes de higienização das mãos (sabonete 

líquido, álcool em gel a 70%, papel toalha). 

 Banheiros e demais ambientes limpos abastecidos de insumos (papel toalha, 

papel higiênico, sabonete líquido e álcool a 70%).  

 Limpeza de superfícies de uso comum como pisos, armários, maçanetas, 

corrimões, interruptores de luz, puxadores de portas, janelas e outros.  



 
 

 
 

 Retirada de todos os lixos pelo menos duas vezes ao dia. Resíduos comuns 

devem ser retirados mais de duas vezes ao dia. 

 Maçanetas, portas, móveis e superfícies não devem ser tocados com as luvas 

utilizadas para a limpeza. 

 As crianças não partilharão objetos e os mesmos serão devidamente 

desinfetados entre as utilizações. 

 Na hora da sesta, deve existir 1 (um) colchão para cada criança e deverá usar 

sempre o mesmo, separando os colchões uns dos outros e mantendo a 

posição dos pés e das cabeças alternadas, respeitando o distanciamento de 

2 metros. 

 Para evitar o cruzamento entre pessoas, a escola/creche deve estabelecer a 

definição de circuitos de entrada e saída, e de acesso às salas, e a criação de 

espaços “sujos” e “limpos”, encerrando, por outro lado, todos os espaços que 

não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades. 

 Lavar regularmente os brinquedos com água e sabão.  

 As crianças não devem levar brinquedos ou outros objetos não necessários 

de casa para a escola/creche.  

 Sempre que necessário utilizar EPI’s recomendados. 

 Higienização da Bancada e do Trocador   

 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).  

 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.   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTERVALOS E RECREAÇÕES 

 

 Escalonamento de horários compatíveis com instalações, de modo a 

preservar o distanciamento social e atender a todos os estudantes do turno. 

 Os lanches serão realizados dentro da sala de aula, sem que se formem filas 

e aglomerações.  

 Para os alunos do fundamental I e da Educação Infantil, o lanche coletivo será 

mantido, porém pais e fornecedores serão orientados quanto à higiene na 

confecção, no transporte e na entrega dos lanches. 

 Copos, pratos, talheres e outros utensílios são pessoais e não devem ser 

compartilhados.  

 Os Estudantes estarão sendo constantemente monitorados durante os 

recreios ou intervalos  para que seja mantido o distanciamento social, não 

sendo permitida a formação de grupos ou aproximações.  

 A Recreação será de forma escalonada e respeitando os espaços e 

distanciamento necessário com o uso de máscara, respeitando os protocolos 

de saúde. 

 

 

 



 
 

 
 

UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS 

 

Os banheiros precisam ter 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%. 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. Os 

sacos do lixo de dentro das cabines devem ser fechados com nó e receber mais um 

saco antes do descarte final.  

 

 O uso será controlado pela equipe de colaboradores na entrada e saída do 

aluno, com orientação de higienização correta das mãos.  

 Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para 

a atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento. 

 Utilizar varredura úmida que pode ser realizada com rodo e panos de limpeza 

de pisos. 

 Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, 

ensaboar, enxaguar e secar.  

 Os desinfetantes com potencial para limpeza de superfícies incluem aqueles 

à base de cloro, e o quaternário de amônio. 

 Todos os banheiros deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho, 

ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com os materiais 

infectados. 

 A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada 

serviço, de acordo com o protocolo da instituição. 

 Limpeza diária intensa dos banheiros do colégio;  

 Higienização com álcool 70% de ambientes com maior fluxo de pessoas.  



 
 

 
 

 Atenção especial à desinfecção de maçanetas, torneiras, saboneteiras, 

descargas. 

 Desinfecção de paredes de banheiros e ambientes similares através do 

borrifamento de água com hipoclorito de sódio, à altura mínima de 1,80m; 

 O uso de ventilação natural deve ocorrer sempre que possível! As janelas 

devem permanecer abertas e o ar condicionado desligado (exceto quando a 

sala não possua janelas), sendo que a manutenção do ar condicionado deverá 

ser frequente; 

 Ambientes sem uso terão o acesso bloqueado, evitando circulação 

desnecessária.   

 

AFASTAMENTO DOS ESTUDANTES E COLABORADORES  

DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

 São consideradas como integrantes do grupo de risco à COVID19: pessoas 

com idade superior a 60 anos; gestantes; pessoas que apresentem sintomas 

relacionados à Covid-19 (febre; tosse seca ou produtiva persistente; coriza; e 

falta de ar); portadores de imunodeficiência de qualquer espécie; 

transplantados; cardiopatas; portadores de outras doenças associadas à 

Covid-19; e pessoas com deficiência; 

 Estudantes e colaboradores que façam parte do grupo de risco à COVID-19 

ou que morem com pessoa que integra o grupo de risco devem seguir as 

orientações institucionais relacionadas ao afastamento das atividades 

presenciais. 

 Estudantes e colaboradores que tenham testado positivo para o IgM no teste 

rápido para Covid-19 devem se afastar, imediatamente, das atividades 

presenciais;  



 
 

 
 

 O Colégio poderá solicitar dos colaboradores que se encontrarem afastados 

do espaço presencial de trabalho, em função das características que definem 

o grupo de risco à COVID-19, a realização de home office;  

 Os estudantes que se encontrarem afastados das atividades presenciais em 

função das características que definem o grupo de risco à COVID-19 

realizarão atividades remotas vinculadas aos conteúdos em curso (exceto em 

se tratando de componente curricular que envolva prática).  

 As atividades remotas a serem realizadas, bem como os prazos para entrega 

serão fixados pelo (s) docente(s) responsável(eis) pela(s) disciplina(s);  

 Caso o estudante, em função de seu estado de saúde, encontre-se 

impossibilitado de realizar atividades remotas, deve dirigir-se às respectivas 

coordenações. 

 

 

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS AOS COLABORADORES 

 

 Gestores, docentes e colaboradores administrativos devem estar vigilantes 

em relação a todas as recomendações presentes neste Protocolo e orientar, 

sempre que necessário, aqueles que estiverem a sua volta;  

 O distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre pessoas deve ocorrer em 

todos os espaços do colégio; 

 Antes e depois de registrar o ponto, higienize as mãos com álcool 70%;  

 Recomenda-se a manutenção de reuniões via videoconferência e, sempre que 

possível, a troca de informações através de telefone, chat, e-mail ou similar, 

evitando o deslocamento entre setores; 

 Higienize com álcool 70% e auxílio de papel-toalha disponibilizados pelo 

colégio, a mesa e os equipamentos que utiliza (computador, mouse, teclado, 

telefone e outros). Repita a operação mais de uma vez por dia! 



 
 

 
 

 As viagens estão suspensas e só acontecerão em casos de extrema 

necessidade;  

 Cabe aos gestores do colégio estudarem possíveis alterações de horário de 

jornada e de intervalo intrajornada, para possibilitar a distribuição dos 

colaboradores em diferentes turnos e evitar aglomerações. 

 

 

 

CUIDADOS ESPECIAIS COM A SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES 

IMPORTANTE PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

 

 Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para 

a atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento. 

 Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura 

úmida que pode ser realizada com rodo e panos de limpeza de pisos. 

 Os desinfetantes com potencial para limpeza de superfícies incluem aqueles 

à base de cloro, e o quaternário de amônio. É recomendado o uso de kits de 

limpeza e desinfecção de superfícies específicos para pacientes em 

isolamento de contato. 



 
 

 
 

 Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de 

trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com os 

materiais infectados. 

 A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada 

serviço, de acordo com o protocolo da instituição. Limpeza diária intensa dos 

ambientes do colégio;  

 Limpeza das salas de aula e laboratórios logo após sua utilização por uma 

turma. Destaca-se que o próximo grupo de alunos e professores só poderá 

ingressar em espaço anteriormente utilizado após a equipe responsável pela 

limpeza ter higienizado o local;  

 Higienização com álcool 70% de ambientes com maior fluxo de pessoas.  

 Atenção especial à desinfecção de maçanetas, corrimãos e similares;  

 Instalação nos acessos aos prédios do colégio de equipamentos para 

sanitização do solado dos calçados, bem como de pontos para higienização 

das mãos com álcool 70%; 

 Ambientes sem uso terão o acesso bloqueado, evitando circulação 

desnecessária.   

 

FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES SETORES  

INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS 

 



 
 

 
 

* O uso de ventilação natural deve ocorrer sempre que possível. As 

janelas e portas devem permanecer abertas e o ar condicionado desligado 

(exceto quando a sala não possuir janelas). 

 

* As orientações que constam neste protocolo devem ser respeitadas por 

todos, com destaque para a obrigatoriedade de utilização de máscara durante 

todo o tempo que permanecerem na instituição; frequente higienização das 

mãos com água e sabão e, na ausência desses, com álcool 70%; higienização 

de pés/calçados sempre que indicado.  

 

ALMOXARIFADO E RECEBIMENTO DE COMPRAS 

 As regras constantes neste Protocolo devem ser respeitadas por todos, 

inclusive por terceiros, com atenção especial à obrigatoriedade do uso de 

máscara, higienização constante das mãos e equipamentos com álcool 70% 

e respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas;  

 A higienização de todas as mercadorias recebidas;  

 

 

ATENDIMENTO E SECRETARIA 

 

 O atendimento dos setores de Atendimento e Secretaria acontecerá de forma 

presencial, respeitando as regras de distanciamento, higienização de mãos 

com álcool 70% e o uso de máscara, aferição de temperatura corporal. 

 Porém, para evitar aglomerações, recomenda-se aos alunos e aos pais o 

atendimento virtual, através do e-mail secretaria@colegiointegralpb.com.br  

ou administracao@colegiointegralpb.com.br  ;  

 No Atendimento, a entrada de pessoas será organizada através de tal forma 

que somente 03 pessoas possam ficar acomodadas na recepção; 

mailto:secretaria@colegiointegralpb.com.br
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 Havendo necessidade, será organizada fila de espera do lado de fora do setor, 

respeitando 1,5 metros de distância entre cada indivíduo, conforme 

sinalização presente no chão; 

 Ao final de cada atendimento, o colaborador irá higienizar mãos, mesa e 

materiais utilizados; 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 O atendimento do setor de Apoio Administrativo e Financeiro será realizado 

presencialmente, adotando-se todas as medidas de prevenção previstas por 

este Protocolo, que deverá ser respeitado pelos diferentes segmentos da 

comunidade escolar, assim como por terceiros. 

 

 

 

 

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 



 
 

 
 

 Cantina: O serviço terceirizado de alimentação deve seguir todas as regras 

previstas por este POP, e todas as normas de segurança alimentar 

anunciadas pelos órgãos públicos de fiscalização do segmento, inclusive as 

recentes tendo em vista o momento de pandemia; 

 Atenção especial deve ser dada ao distanciamento mínimo de 1,5 metros 

entre as pessoas;  

 É de responsabilidade dos prestadores de serviço a constante higienização 

de mobiliário, equipamentos, utensílios, etc.; 

 A manutenção de portas e janelas abertas, permitindo ventilação corrente; 

 Aglomerações não serão toleradas!  

 Recomenda-se o uso de cartão para a efetuação de pagamentos.  

 

 

ZELADORIA E MANUTENÇÃO 

 O trabalho do setor de Zeladoria e manutenção será realizado 

presencialmente, adotando-se todas as medidas de prevenção, com atenção 

especial para os “Cuidados Especiais com a Sanitização dos Ambientes”; 

 A equipe é a responsável pela higienização constante dos espaços, sendo que 

as salas de aula e laboratórios deverão ser limpos a cada troca de turma;  

 Em locais com maior fluxo de pessoas, o processo de limpeza deve ser 

intensificado;  

 Cada espaço deve ser higienizado por, no máximo, dois colaboradores 

devidamente paramentados com os equipamentos de proteção individual 

fornecidos pelo colégio; 

 O distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoas, inclusive entre os 

integrantes da equipe de Zeladoria, deve ser mantido sempre.  

 

 

FUNCIONAMENTO DOS DIFERENTES SETORES 



 
 

 
 

INSTITUCIONAIS PEDAGÓGICOS 

 

* O uso de ventilação natural deve ocorrer sempre que possível. As 

janelas e portas devem permanecer abertas e o ar condicionado desligado 

(exceto quando a sala não possuir janelas). 

* As orientações que constam neste protocolo devem ser respeitadas por 

todos, com destaque para a obrigatoriedade de utilização de máscara durante 

todo o tempo que permanecerem na instituição; frequente higienização das 

mãos com água e sabão e, na ausência desses, com álcool 70%; higienização 

de pés/calçados sempre que indicado.  

 

COORDENAÇÕES 

 

 Nos casos em que a busca presencial por informações for indispensável, 

deverão ser respeitadas as regras de distanciamento mínimo de 1,5 metros 

entre indivíduos e demarcação de espaço para formação de fila de espera, 

evitando ao máximo a aglomeração de pessoas;  

 Antes do manuseio de documentos a serem recebidos ou entregues à outra 

pessoa, deve-se higienizar as mãos com álcool 70%;   

 O uso de ventilação natural deve ocorrer sempre que possível. As janelas e 

portas devem permanecer abertas e o ar condicionado desligado (exceto 

quando a sala não possuir janelas);  

 Evite usar o celular durante o atendimento. Caso o manuseio do aparelho seja 

indispensável, higienizá-lo antes e após o uso; 

 Sempre que possível, não compartilhe canetas ou materiais similares; 

 

 

 



 
 

 
 

 Higienize com álcool 70% e auxílio de papel-toalha, a mesa e os 

equipamentos que utiliza (computador, mouse, teclado, telefone e outros 

equipamentos), mais de uma vez por dia, assim como no final de cada turno 

de trabalho. O mesmo deve ocorrer em relação à maçaneta da porta; 

 Respeite a capacidade máxima determinada de pessoas por salas;  

 Coordenadores são os profissionais que, juntamente com os professores, têm 

acesso direto aos alunos.  

 

BIBLIOTECA 

 

 Considerando a necessidade de distanciamento social, o acesso à Biblioteca 

será restringido a um número máximo de estudantes.  

 Quando for retirar os livros, haverá uma fila específica para a entrega de obras. 

 Ao chegar próximo à Biblioteca, verifique os espaços demarcados para a 

formação de filas. E, para sua segurança e dos demais, respeite a distância 

mínima de 1,5 metros entre as pessoas e mantenha-se, durante todo o tempo, 

de máscara. 

 Para que a segurança seja mantida, solicitamos que antes de manipular as 

obras que emprestou, higienize as suas mãos com álcool 70%. 

 O uso de ventilação natural deve ocorrer sempre que possível. As janelas e 

portas devem permanecer abertas e o ar condicionado desligado. 

 

QUADRAS DE ESPORTES, GINÁSIO E PARQUE 

 Enquanto durar o período de distanciamento social, os espaços serão 

utilizados, estritamente, para o cumprimento de atividades curriculares 

eminentemente práticas das aulas de educação física. 

 Em todos os espaços deve-se manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros 

entre os usuários. 



 
 

 
 

 Visando à segurança, para a aprendizagem de práticas esportivas, o 

estudante fará uso de material individual, o qual deve ser higienizado com os 

produtos adequados para essa finalidade, conforme orientação do professor, 

antes e após o uso. 

 Destaca-se que para a participação nas aulas específicas, os estudantes 

deverão fazer uso de equipamentos de proteção individual, conforme 

orientação do docente responsável pela disciplina. 

 O uso do parque será escalonado por turmas e por horários, sendo que 

permanecerá fechado o setor de areia e os brinquedos serão sanitizados a 

cada troca de turno. 

 Os estudantes poderão utilizar os brinquedos de forma individual, sem formar 

grupos. 

 

LABORATÓRIOS DE FÍSICA, DE QUÍMICA E DE CIÊNCIAS 

 Considerando a atual situação de pandemia e afastamento social, faz-se 

necessário o cumprimento de algumas medidas de segurança adicionais aos 

habituais cuidados na utilização dos laboratórios.  

 As janelas dos laboratórios deverão permanecer abertas durante todo o tempo 

de duração das atividades; 

 Estudantes e professores deverão higienizar as mãos com álcool 70% assim 

que chegarem aos laboratórios;  

 O uso de máscara é obrigatório durante todo o período em que estudantes, 

professores e administrativos permanecerem no colégio;  

 Durante as atividades nos laboratórios os estudantes deverão usar luvas 

descartáveis. As luvas deverão ser vestidas somente após higienização das 

mãos com álcool 70%, e descartadas em local apropriado após o término das 

atividades práticas; 

 



 
 

 
 

 Respeitar a distância mínima de 1,5 metros entre usuários (estudantes e 

professores) dentro do laboratório.  

 Em caso de formação de fila na entrada ou na saída do laboratório, deverá ser 

respeitada a distância mínima de  1,5 metros entre cada um dos estudantes 

presentes na fila; 

 Deverá ser respeitada a lotação máxima dos laboratórios, conforme 

determinado pelo colégio;  

 Reitera-se a proibição de consumo de alimentos e bebidas no interior dos 

laboratórios. 

 

 

SALA LEGO / AULAS DE ROBÓTICA 

 

 Realização do projeto com turma reduzida. 

 As janelas da sala deverão permanecer abertas durante todo o tempo que 

durarem as atividades no ambiente. 

 Estudantes e professores deverão higienizar as mãos com álcool 70% assim 

que chegarem aos laboratórios. 

 Respeitar a distância mínima de 1,5 metros entre usuários dentro do 

laboratório, sendo que as carteiras e cadeiras serão distanciados. 

 Reitera-se a proibição de consumo de alimentos e bebidas na sala. 

 Assim como nas demais salas, após a utilização do espaço por uma turma de 

alunos, o local passará por processo de higienização, incluindo-se a limpeza 

dos equipamentos, mobiliário e fechaduras. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

 

 As janelas dos Laboratórios de Informática deverão permanecer abertas 

durante todo o tempo que durarem as atividades no ambiente;  

 Estudantes e professores deverão higienizar as mãos com álcool 70% assim 

que chegarem aos laboratórios; 

 Respeitar a distância mínima de 1,5 metros entre usuários dentro do 

laboratório, sendo que os computadores serão distanciados. 

 Reitera-se a proibição de consumo de alimentos e bebidas nos laboratórios; 

 Assim como nas demais salas, após a utilização do espaço por uma turma de 

alunos, o local passará por processo de higienização, incluindo-se a limpeza 

dos equipamentos, mobiliário e fechaduras. 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 
 

COZINHA 

* os projetos na cozinha permanecerão suspensos até devida liberação 

por parte das normativas 

 

 Realização da atividade com turma reduzida. 

 As janelas da cozinha deverão permanecer abertas durante todo o tempo que 

durarem as atividades no ambiente. 

 Estudantes e professores deverão higienizar as mãos com álcool 70% assim 

que chegarem ao ambiente. 

 Respeitar a distância mínima de 1,5 metros entre os estudantes. 

 Após a realização da atividade, utensílios e materiais deverão ser lavados, 

higienizados, secos e guardados. 

 A cozinha estará à disposição mediante reserva prévia;  

 Assim como nas demais salas, após a utilização do espaço por uma turma de 

alunos, o local passará por processo de higienização, incluindo-se a limpeza 

dos equipamentos, mobiliário e fechaduras. 

 

 

 

 

 

Endereço: R. Iguaçu, 1550 - Centro, Pato Branco - PR, 85504-460 
Telefone: (46) 3225-2382 

Agendamentos: colegiointegralpb.com.br 
 
 

Conhecimento para um mundo em transformação! 
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