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INTRODUÇÃO
A COVID-19, denominação da doença que
é ocasionada pelo novo coronavírus (SARSCoV-2) foi detectada pela primeira vez
em novembro/2019, após relato de casos
encontrados na cidade de Wuhan, na China.
Os casos se espalharam rapidamente de
Wuhan para o restante do mundo e em menos
de dois meses, em 11 de março de 2020,
a Organização Mundial de Saúde (OMS) já
decretava a existência de uma pandemia de
nível internacional (BRASIL, 2020).

OBJETIVOS DO
PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA
• Manter as atividades presenciais da escola
face aos possíveis efeitos desta pandemia;
• Adoção de um conjunto de medidas e ações
a serem desenvolvidas de modo articulado,
preparando a Escola para o enfrentamento de
situações que possam surgir, inclusive em caso
de um eventual contágio.

* Este Protocolo de Biossegurança é dinâmico e poderá
sofrer alterações na medida em que se constate a
necessidade de outras ações visando a prevenção da
COVID-19 dentro do ambiente escolar.

SOBRE A DOENÇA
CORONAVÍRUS (COVID-19)
AGENTE ETIOLÓGICO
O coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem
causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus SARS-CoV-2
é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em humanos.
PERÍODO DE INCUBAÇÃO
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2020), o tempo entre a
exposição à COVID-19 e o momento em que os sintomas começam (período de
incubação) é geralmente de cinco a seis dias, mas pode variar de 1 a 14 dias.

SOBRE A TRANSMISSÃO
DO COVID-19
TRANSMISSÃO
• Pelo contato pessoal próximo com pessoas infectadas ou por meio de
gotículas respiratórias advindas de tosse ou espirro de pessoas infectadas;
• Ao tocar objetos ou superfícies contaminadas (celulares, mesas, maçanetas,
brinquedos, teclados, etc.) e em seguida tocar a boca, nariz ou olhos.
PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE
Pode ocorrer entre pessoas em média 7 dias após o início dos sintomas.

PRINCIPAIS SINTOMAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre;
Tosse seca;
Coriza;
Falta de ar (dificuldade respiratória);
Dor de garganta;
Dificuldade para respirar;
Dores musculares;
Cansaço ou fadiga;
Congestão nasal;
Perda de olfato ou paladar;
Diarreia.

PREVENÇÃO À TRANSMISSÃO
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos.
Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;
Evitar tocar nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos;

Evitar contato próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

Utilizar a etiqueta respiratória sempre que tossir ou espirrar;

Permanecer em casa sempre que apresentar tosse, febre ou dificuldade respiratória.

PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA
O Protocolo de Biossegurança apresenta uma estrutura
estratégica e operacional que ajudará a minimizar os riscos
de uma disseminação e, caso esta venha ocorrer, auxiliará
no controle de uma situação de emergência, reduzindo suas
consequências negativas. Por isso, propõe uma série de
procedimentos alternativos ao funcionamento normal da
organização escolar, sempre que alguma das suas funções
usuais se vê prejudicada por uma demanda interna ou
externa.
Importante ressaltar que o plano definido pela Escola foi
elaborado de acordo com as orientações técnicas advindas
de entidades oficiais: Organização Mundial de Saúde/
UNICEF, Ministério da Saúde, Autoridades Sanitárias do
Estado e Município, Sociedade Brasileira de Pediatria,
Sociedade Brasileira de Infectologia, Protocolo de ‘‘Volta às
Aulas’’ da SEED, Resolução SESA nº 098/2021, entre outros.

COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E CRISE
A Comissão de Monitoramento e Crise terá o papel de:
a) Implementar e monitorar o Protocolo de Biossegurança, assim como as medidas
estratégicas para a minimização de riscos frente na Escola;
b) Identificar fatores que influenciam nas medidas de contingenciamento para
COVID-19, efetuando o dimensionamento de espaços físicos, número de alunos por faixa
etária/turma, fluxos de acesso à escola, restrição de utilização de espaços, entre outras
ações que se montrem necessárias à prevenção da COVID-19 para a comunidade escolar;
c) Divulgar o Protocolo de Biossegurança, as ações e medidas adotadas pela Escola para a
prevenção da COVID-19;
d) Reunir-se periodicamente para avaliação, a fim de discutir sobre pontos que possam
representar riscos de transmissão da COVID-19;
e) Comunicar à Secretaria Municipal de Saúde os casos de suspeita ou confirmação de
casos de alunos ou colaboradores;
f) Acompanhar as informações sobre COVID-19 divulgadas em fontes oficiais, efetuando
a atualização deste Protocolo de Biossegurança, quando necessário.

DEFINIÇÃO
DAS ÁREAS DE
ISOLAMENTO
• No Colégio Prisma, a Sala de Isolamento
fica no pátio dos fundos, saída para a R.
Francelho;
• Nas duas unidades da Educação Infantil,
foi preparada uma sala próximo a saída;
• Após o uso, ela é higienizada para nova
utilização.

ABRANGÊNCIA E PERÍODO

ABRANGÊNCIA
Este plano é aplicável a toda a Escola, devendo ser respeitado por
gestores, colaboradores, alunos e familiares.
Considerando o Decreto Estadual nº 6637/21, que autoriza a
retomada das aulas presenciais curriculares e extracurriculares
mediante cumprimento da Resolução nº 098/21 SESA.

ENSINO PRESENCIAL
Os estudantes serão divididos em grupos, que
farão revezamento permanecendo por uma semana
em aulas presenciais e por uma semana em aulas
remotas (on-line).
• Na sala de aula será mantido o número de carteiras
respeitando o distanciamento social mínimo entre as
carteiras em um metro e meio (1,5m) (SBP, 2020), em
consonância com a metragem da sala de aula ou 30%
da capacidade total de alunos;
• Portas e janelas serão mantidas abertas, a fim de
melhor ventilar os espaços;
• Ações educativas quanto à prevenção da
COVID-19;
• Os horários de entrada e saída serão escalonados,
e intervalos/recreio redefinidos, de forma a evitar
aglomerações e circulação simultânea de grande
número de estudantes nas áreas comuns e nos
corredores;
• Após aferição de temperatura e higienização das
mãos, os estudantes deverão ser encaminhados
diretamente para sua sala de aula.

HORÁRIOS
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
TURMAS

ENTRADA

INTERVALO

SAÍDA

1º ANO

13:10

15:35 às 15:55

17:10

2º ANO

13:10

15:35 às 15:55

17:20

3º ANO

13:10

14:45 às 15:05

17:30

4º ANO

13:10

15:10 às 15:30

17:20

5º ANO

13:10

15:10 às 15:30

17:30

• Todos entram no mesmo horário, mas existe colaboradores auxiliando para não haver aglomeração.
• 1º, 2º e 3º ano, sai pelo portão da R. Macucos.
• 4º e 5º ano, sai pelo portão da R. Francelho (fundos)

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
TURMAS

ENTRADA

INTERVALO

SAÍDA

6º ANO

7:30

09:40 às 10:00

12:15

7º ANO

7:30

09:45 às 10:00

12:15

8º ANO

7:30

09:45 às 10:00

12:15

9º ANO

7:30

09:45 às 10:00

12:15

• 6º e 7º ano entrada e saída pelo portão da R. Macucos.
• 8º e 9º ano entrada e saída pelo portão da R. Francelho.
• 6º ano intervalo pátio Fundamental.
• 7º ano intervalo pátio Cantina.
• 8º ano intervalo na Quadra.
• 9º ano intervalo pátio Coqueiro.

HORÁRIOS
ENSINO MÉDIO
TURMAS

ENTRADA

INTERVALO

SAÍDA

1º SÉRIE

07:05

09:20 às 09:35
11:05 às 11:20

12:50

2º SÉRIE

07:05

09:20 às 09:35
11:05 às 11:20

12:50

3º SÉRIE

07:05

09:20 às 09:35
11:05 às 11:20

12:50

• A entrada e saída são no mesmo horário, mas existe colaboradores auxiliando para não haver aglomeração.
• 1ª série intervalo pátio Coqueiro.
• 2ª série intervalo pátio Fundamental.
• 3ª série intervalo pátio Cantina.

HORÁRIOS
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRISMINHA
TURMAS

ENTRADA

INTERVALO

SAÍDA

Nível I

12:50

14:20 às 14:40
16:10 às 16:30

17:00

Nível II

12:50

14:20 às 14:40
16:10 às 16:30

17:00

Nível III

12:50

14:40 às 15:00
16:10 às 16:30

17:00

Nível IV

13:10

15:10 às 15:30

17:30

Nível V

13:10

15:40 às 16:00

17:30

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRISMÁGICA
TURMAS

ENTRADA

INTERVALO

SAÍDA

Nível I

12:50

14:00 às 14:30
16:15 às 16:45

17:00

Nível II

12:50

14:00 às 14:30
16:15 às 16:45

17:00

Nível III

12:50

14:30 às 15:00

17:00

Nível IV

13:20

15:00 às 15:30

17:30

Nível V

13:20

15:30 às 16:00

17:30

• Os horários do intervalo serão organizados de
forma escalonada, necessitando de limpeza a
cada troca de turno;
• Os alunos deverão trazer seu lanche de casa;
• Demarcação das áreas e de pontos de
potencial aglomeração (corredores, recepções,
portarias, entre outras) para permitir o
distanciamento social e o espaçamento mínimo
de segurança;
• Disponibilização de vários pontos de
dispensação de álcool em gel (fixos em paredes,
bancadas e totem na entrada);
• Não será permitido compartilhamento de
qualquer objeto (canetas, lápis, borracha, livros,
cadernos, dentre outros);

• Quanto aos bebedouros, os bicos ejetores curtos
(aqueles usados para beber direto no jato d’água)
serão desativados pelo risco de contaminação caso a
pessoa encoste os lábios neles;
• Os bicos em gancho (usados para abastecer copos ou
garrafas) serão mantidos por ser possível utilizá-los com
segurança;
• Cada um deverá trazer garrafa identificada com
o nome, trazer abastecida para evitar aglomeração
durante o enchimento;
• Não compartilhar garrafa com água, de forma alguma;
• Elaboração e distribuição de materiais diversos e
cartazes informativos à comunidade escolar;
• Monitoramento de estoques de álcool em gel, sabão
e outros itens necessários à higienização de mãos e
ambientes, para garantir estoque de segurança;
• Monitoramento quanto ao retorno de alunos pós
COVID-19 (suspeita ou confirmado);

• Adequação das rotinas para realização de
reuniões com familiares de alunos ou profissionais
que atendem o aluno externamente (pedagogos,
psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, etc.);
• O acesso às dependências da instituição será permitido
apenas às pessoas; indispensáveis ao seu funcionamento;
• O uso do elevador está restrito apenas para
acessibilidade;
• Cancelamento de atividades que possam gerar
aglomerações, tais como: festa do dia dos pais; festa do dia
das crianças, feira de ciências etc.; estes eventos presenciais
poderão ser substituidos por atividades virtuais;
• Cancelamento de atividades que exijam contato físico
(exemplo: futebol e dança);
• Suspenção do uso da biblioteca física para evitar
compartilhamento e manuseio de livros;
• Suspensão do uso da brinquedoteca para evitar
aglomerações e contato físico nos brinquedos;
• Suspensão do uso do Laboratório de Robótica, de
Ciência e Sala de Arte;
• Suspensão da utilização de catracas de acesso nas
dependências do Colégio.

MEDIDAS RELACIONADAS A
GESTÃO DOS COLABORADORES

No caso dos colaboradores enquadrados em Grupo de Risco, com
comorbidades, gestantes, pessoas com deficiência ou aprendizes, no
retorno às atividades presenciais, a escola procurará – dentro de sua
possibilidade - o remanejamento do colaborador para local/atividade de
trabalho para áreas não ligadas diretamente ao atendimento ao público.

Se o remanejamento não for possível, a escola
orientará e exigirá a adoção das medidas
preventivas. Em relação ao corpo docente,
visando a redução do risco, a escola ainda
procurará implementar as seguintes medidas:
a) Concentração das aulas que o docente
possui em cada turma em um único dia;
evitando que num mesmo dia este docente
tenha que circular em várias turmas;
b) Negociação com outros empregadores do
docente, a fim de tentar evitar que o docente
circule em mais de uma escola por turno no
mesmo dia;

CAPACITAÇÕES E
EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
CAPACITAÇÕES
Capacitação da equipe, alunos e familiares sobre o retorno das
atividades educacionais, especialmente quanto às limitações de
contato, fluxos de entrada e saída, intervalos, entre outras;
• Capacitações contínuas de temas relacionados ao novo
Coronavírus (SARS-CoV-2);
• Elaboração de Cartaz com orientações sobre a lavagem das
mãos e outras medidas protetivas;
• Capacitação dos colaboradores na desinfecção dos ambientes.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
• Implantação e adequação das rotinas para utilização de EPI´s
(equipamento de proteção individual), incluindo o estímulo ao
uso de máscaras, exceto para crianças menores de 2 anos por
contraindicação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2020);
• Recomendamos que os alunos sempre traga máscaras de reserva
na bolsa para fazer a troca sempre que necessário.

OUTRAS AÇÕES
• Desenvolvimento de ações para atendimento de alunos portadores de deficiências; especialmente daqueles que se
encontrem em situação de vulnerabilidade por conta de suas comorbidades ou da própria deficiência;
• Orientação a colaboradores e alunos para mater atualizado o esquema vacinal;
• Monitoramento dos afastamentos e, nos casos de colaboradores, efetuar levantamentos estatísticos por função,
locais de trabalho e possível fonte de contaminação.

ATUAÇÃO FRENTE A
CASOS SUSPEITOS
DEFINIÇÃO DE CASOS SUSPEITOS
Serão considerados suspeitos todos os casos em que o aluno ou colaborador apresentem um ou mais sintomas
compatíveis com a COVID-19, especialmente quadro de febre, tosse e falta de ar.
Também são considerados suspeitos os casos em que se apresenta sintomas ATÍPICOS, como dor de garganta,
diarreia, anosmia (perda da capacidade de sentir odores), hiposmia (diminuição do olfato), dores musculares, dores
no corpo, cansaço ou fadiga.
Em crianças, considera-se também a obstrução nasal, podendo apresentar sinais de desidratação, inapetência,
cianose (coloração azulada da pele, lábios e extremidades dos dedos) e esforço respiratório.
AÇÃO DA ESCOLA FRENTE A UM CASO SUSPEITO
A escola orientará alunos e colaboradores a não virem para o ambiente escolar se apresentarem quaisquer
dos sintomas compatíveis com a COVID-19. Mas se constatar que algum colaborador ou aluno, a princípio
assintomáticos, começaram a apresentar sintomas compatíveis com a COVID-19 dentro do ambiente escolar,
serão adotados os seguintes passos.

ATUAÇÃO FRENTE A
CASOS SUSPEITOS
1) Retirada imediata do colaborador ou aluno do contato com outras pessoas;
2) Encaminhamento do colaborador ou aluno à sala de isolamento; em se tratando de aluno, deverá permanecer
juntamente com o aluno algum colaborador com devidas orientações da escola, o qual deverá estar paramentado
com máscara e evitar o contato físico;
3) Acionamento de representante da Comissão de Monitoramento e Crise;
4) Orientar os familiares do aluno, a fim de que venham busca-lo na escola;
5) Orientação aos para familiares do colaborador para que venham busca-lo na escola; caso não haja pessoa
disponível, a escola providenciará transporte deste colaborador até sua residência;
6) Orientar os familiares de alunos e colaboradores com sintomas de COVID-19 a buscarem auxílio médico, a fim
de que possam confirmar ou afastar o diagnóstico de COVID-19;
7) Monitoramento dos demais alunos e colaboradores que tiveram contato com o suspeito;
8) Orientação aos colaboradores e familiares dos alunos que tiveram contato com o suspeito, para que
mantenham monitoramento sobre possíveis sintomas fora do ambiente escolar;
9) Higienização e arejamento da sala de isolamento.

RETORNO DE COLABORADORES OU
ALUNOS COM CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS DE COVID-19
Para segurança de toda a comunidade escolar, o retorno à escola de alunos ou colaboradores que tenham sido
afastados por suspeita ou por confirmação de COVID-19 ocorrerá:
a) No caso de suspeita, pela apresentação de atestado médico ou de exame com resultado negativo;
b) No caso de confirmação, pela apresentação de liberação médica declarando que o colaborador ou aluno não se
encontra em fase de transmissão da COVID-19 e pode retornar às atividades normais.

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19

Tapetes sanitizante
nas entradas:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19
Orientação sobre o uso de
máscara:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19

Totem de álcool gel a 70% nas
entradas do estabelecimento:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19

Triagem na entrada de todos os
turnos de trabalho:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19
Disponibilização de sala de
isolamento caso o colaborador ou
aluno apresente sintomas após a
triagem:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19

Distanciamento mínimo de 1m do
colaborador com o público:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19
Orientamos para evitar tocar
superfícies com alta frequência de
contato sempre que possível:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19
Distanciamento mínimo de 1,5m
entre colaboradores em áreas
comuns:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19

Lixo exclusivo para descarte de
luvas e EPIs:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19

Orientações sobre higienização
das mãos e etiqueta respiratória:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19
Borrifadores com álcool líquido a
70% e toalhas de papel descartável
para higienizar os equipamentos
utilizados para gravações de aulas
online:

MEDIDAS DE
SEGURANÇA E
ENFRENTAMENTO
A COVID-19

Como fazer para
higienizar as máscaras:

PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA
PARA O ENFRENTAMENTO
DO CORONAVÍRUS
(COVID-19)

www.colegioprisma.com.br
Rua Macucos, 176 - Centro
Arapongas, PR

