
 

 

 
 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA 

APAE DE PALMEIRA  

 

 

Este protocolo foi elaborado em conformidade com as diretrizes previstas: 

Decreto Estadual n° 6637 de 20/01/2021 

Resolução SESA nº 632/2020 

Resolução SESA nº 0098/2021 

Resolução SESA nº 134/2021 

Nota Orientativa nº 03/2021 

Comitê “Volta às Aulas” Decreto nº 4960 de 02 de julho de 2020  

Resolução Conjunta nº 01/2020 – CC/SEED de 06 de julho de 2020 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO:  

Nome da Escola: ESCOLA ERNESTO DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua BENTO LUIS DA COSTA 14 

Zoneamento: (   ) Rural   ( X ) Urbana 

 

 

 

2- IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE GESTORA:  

Diretora: MICHELE DE FREITAS KAPP 

Diretor Auxiliar: MAIKEL HELMANN MAIDL 

Secretária: ROSI GIELINSKI PARRA 

 

3- INÍCIO DAS ATIVIDADES E FORMATO: 



As atividades terão início no dia 23 de agosto de 2021 no formato presencial, 

escalonado/híbrido. 

 

4-  DAS MEDIDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR: 

•  Será fixado no para-brisa dos veículos, informativos sobre a obrigatoriedade do uso de 

máscara como condição de embarque (uso obrigatório para os maiores de 3 anos), 

necessidade de aferição da temperatura, distanciamento e higienização das mãos com 

álcool em gel; 

•  Será aferida a temperatura dos alunos ao entrar no veículo (crianças febris acima de 

37,1ºC e/ou outros sintomas gripais, não serão transportadas até a escola); 

•  Será fornecido álcool em gel 70% para as mãos dos ocupantes ao entrar e ao sair do 

veículo; 

•  Durante o deslocamento do transporte será utilizado ventilação natural p/ manter o 

veículo arejado (proibido o uso de ar condicionado); 

• Será efetuada limpeza frequente de itens do ônibus ou van etc.., como: volante, 

alavanca de câmbio, maçanetas de portas e vidros do veículo. O procedimento será 

efetuado, imediatamente antes e depois de cada translado; 

•  O transporte (ônibus, carros, vans) trabalhará com 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade de estudantes, respeitando o distanciamento, conforme estabelecido no 

Protocolo Estadual. 

 

5-  ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA: 

 

•  A Instituição organizará uma equipe, a qual fará a triagem de temperatura corporal no 

momento do ingresso dos alunos e funcionários. A triagem será realizada com medidor 

infravermelho (sem toque na pele) de alunos e funcionários ao entrar na escola. Caso a 

temperatura aferida for superior a 37,1ºC a pessoa não deverá ficar na escola. A criança ficará 

isolada em local reservado até a chegada dos pais; 

• Será sinalizado dentro da escola o uso de guias físicos, tais como marcação de fitas 

adesivas no piso, que evidenciem as necessidades de distanciamento físico; 



• O acesso às dependências será permitido somente às pessoas indispensáveis ao seu 

funcionamento, que não apresentem fatores de risco e desde que façam o uso de 

máscara;  

• Ingressando na Instituição, tanto alunos como professores e demais funcionários 

deverão adentrar na Instituição pela entrada principal e se encaminhar diretamente 

para a sua respectiva sala de aula e espaço de trabalho; 

• A saída da aula será organizada e acompanhada pelo professor responsável, de forma a 

não aglomerar. As turmas sairão por espaços de acesso diferentes. 

• Será permitida a entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços de 

manutenção, preferencialmente fora dos horários de entrada e saída;  

• O atendimento ao público será feito de forma on-line ou via telefone. Caso seja 

necessário atendimento presencial, deverá ser previamente agendado; 

 

           6- ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA: 

- Será demarcado com um “X” o chão das salas de aula, onde deverão ficar as carteiras 

e/ou os alunos. Nas salas da Educação Infantil será feita a marcação quadriculada com 1,5m 

de distanciamento mínimo prescrito no protocolo. Nas salas da EJA o “X” demarcará os 

lugares nas mesas de trabalho e nas cadeiras; 

- A higienização das salas de aula ocorrerá a cada 2 horas ou no máximo a cada troca de          

turno;  

- Os alunos e professores deverão estar obrigatoriamente de máscara o todo o tempo 

(exceto menores de 03 anos e autistas); 

- O professor deverá manter janelas e portas abertas a fim de melhorar a ventilação do     

ambiente; 

- O uso de ar condicionado e ventilador em sala de aula deve ser evitado, sendo indicado 

em casos de extrema necessidade; 

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

cadernos, etc...); 

 - Fica proibido compartilhar alimentos e bebidas em geral (lanche, água, chocolates, 

balas, etc...); 



   - Será realizada a higienização de superfícies utilizadas pelos alunos, como mesas, 

carteiras, puxadores de porta, corrimãos, todos os dias antes do início das aulas, durante e 

após o término; 

 

7- OUTROS ESPAÇOS E TEMPOS: 

▪ PARQUINHO: Não será utilizado durante o recreio. Somente de forma controlada, como 

atividade durante a aula. Após o uso será realizado a higienização; 

▪ BIBLIOTECA: Será mantida fechada; 

▪ INFORMÁTICA: Será utilizada com horários pré-estabelecidos, respeitando 50% da capacidade 

do espaço e o distanciamento, sendo realizada a higienização após cada horário de uso; 

▪ BRINQUEDOTECA: Será utilizado com horários pré-estabelecidos, respeitando 50% da 

capacidade do espaço e o distanciamento, sendo realizada a higienização após cada horário 

de uso; 

▪ RECREIO MONITORADO: O recreio acontecerá em espaços ao ar livre, separando os alunos por 

turmas e programas, sob o monitoramento de professores e agentes educacionais, os quais 

estarão alertas ao cumprimento do protocolo. 

▪ Os professores no horário de intervalo (recreio) deverão permanecer em sala de aula ou em 

ambiente aberto. Não será fornecido alimentação. 

▪ Auditório: O auditório será utilizado com horários pré-estabelecidos, respeitando 50% da 

capacidade do espaço e o distanciamento, sendo realizada a higienização após cada horário 

de uso; 

▪ O almoço dos Agentes acontecerá de forma escalonada em espaço adequado, respeitando o 

limite máximo de 50%. 

▪ Os Agentes deverão servir-se em buffe instalado e deverão utilizar luvas descartáveis e 

máscaras. 

 

8- MERENDA ESCOLAR - Manipulação e Organização: 

- Os responsáveis pela manipulação dos alimentos deverão ter boas práticas em todas 

as etapas de manipulação (recebimento, cuidados com as embalagens, armazenamento, pré-

preparo, preparo e distribuição dos alimentos);  



- Fica sendo obrigatório o uso de EPIs: Máscara, avental impermeável, luvas, botas e 

toucas pelos manipuladores de alimentos; 

- Os resíduos serão colocados em latas de lixo equipadas com sacos e          esvaziadas 

diariamente;  

- Alimentos como frutas, verduras e legumes crus serão lavados em água corrente e 

depois colocados em solução de hipoclorito de sódio (diluição do produto em água potável 

conforme orientação do fabricante);  

- A merenda escolar será ofertada no refeitório, respeitando o distanciamento entre os 

alunos e o limite máximo de 50% do ambiente; 

- Os lugares nas mesas estarão previamente demarcados com X, respeitando o 

distanciamento; 

- Caso haja necessidade de refeições em sala de aula, estas serão entregues em porções 

individuais nas carteiras dos alunos;  

- Os alunos farão a higienização das mãos com álcool gel antes e após as refeições; 

-  A preparação e o porcionamento acontecerá na cozinha da entidade por profissionais 

qualificados; 

- Os alimentos serão encaminhados em porções individuais; 

- Após o término das refeições será realizada a coleta de resíduos e utensílios por 

profissionais qualificados e posterior higienização; 

- Fica proibida a entrada de pessoas na cozinha sem a paramentação e higienização 

adequada; 

9- UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS 
 
 
- Sendo o banheiro um ponto crítico, será priorizado sua fiscalização e higienização; 

- Será respeitado o distanciamento físico mínimo de 1,5 metros entre os alunos dentro 

do ambiente; 

- Os alunos terão à disposição (sabonete líquido, papel higiênico, toalhas de papel 

descartáveis, etc); 

- Os alunos receberão orientação quanto ao uso correto do espaço; 

- A descarga deverá ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada; 



- Os banheiros, serão higienizados antes da abertura, após o fechamento e no máximo 

a cada três horas; 

- O professor deve gerenciar o fluxo de alunos no banheiro (saída e retorno à sala de 

aula); 

- Para a higienização bucal os alunos receberão escovas de dente individuais e ficarão 

armazenadas junto com o material pessoal de cada um. 

- A pasta para higienização será fornecida na forma líquida (aquafresh) e colocada pelos 

professores que tomarão todo cuidado para não encostar na escova. 

- Para realizar o enxague bucal os alunos utilizarão a água de suas garrafas individuais 

em local adequado. 

 

10- UTILIZAÇÃO DE BEBEDOUROS: 

- Os bebedouros com bicos ejetores curtos serão desativados; 

- Os bebedouros com bico em gancho ficarão ativos para os alunos encherem garrafas 

individuais; 

- Os alunos utilizarão garrafas individuais com nome, para ingestão de água; 

- Não será permitido o compartilhamento de garrafas; 

- As garrafas serão higienizadas ao final do período letivo; 

 

11- HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES: 

As limpezas de manutenção serão realizadas ao início e final das atividades, em todos os 

ambientes e ao longo de todo o dia de: mesas, carteiras e cadeiras, chão, material escolar e 

didático, recursos educacionais, brinquedos, materiais lúdicos, dispositivos eletrônicos; 

 

Procedimento de Limpeza de Manutenção: 

• Brinquedos, maçanetas, mesas, trincos, interruptores e outras superfícies 

1)  Será Borrifado Água Sanitária Diluída nos objetos; 

2) O produto ficará agindo no objeto por 20 segundos e em seguida será secado com pano 

limpo e seco; 



3) A Água Sanitária Diluída será preparada pela equipe de serviços gerais que fará a 

higienização de todos os recipientes em área limpa e apropriada e abastecerá todos ao final 

do expediente, um dia antes a utilização do produto, as embalagens devem estar 

devidamente identificadas com a descrição ÁGUA SANITÁRIA DILUÍDA (para evitar 

acidentes); 

 

• Mãos 

1) Será colocado Álcool Gel 70% na palma da mão e orientado para que seja espalhado por 

toda a superfície e deixem secar naturalmente; 

• Bolsas, mochilas, dispositivos eletrônicos e materiais escolares e didáticos 

1) Será borrifado Álcool Líquido 70%, na chegada dos alunos na escola e deixado secar 

naturalmente; 

 

 

12- LIMPEZA DAS SALAS E DESCARTE DO LIXO: 

 

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

de turno, conforme o uso e a quantidade de pessoas no local; 

- Será ofertado lixeiras, em todas as salas e sobretudo nos locais de descarte do papel toalha 

utilizado para secagem das mãos após a higiene;  

- A coleta e remoção do lixo será feita diariamente, após o término de cada turno de aula ou 

quantas vezes houver necessidade durante o dia; 

 

 

13- Máscaras e equipamentos individuais de proteção: 

 

• É obrigatório uso de máscara por todas as pessoas que compareçam a unidade escolar, 

especialmente alunos (exceto menores de 03 anos e autistas), professores e demais 

colaboradores; 

• Os alunos serão orientados pelos professores e funcionários, quanto ao uso adequado da 

máscara;  



• É indicado, sempre que possível, que as máscaras sejam trocadas caso fiquem umedecidas 

ou sujas; 

•  O  uso da máscara não reduz a necessidade de intensificação dos hábitos de higiene, 

principalmente da lavagem das mãos, e das regras de distanciamento mínimo de 1,5 metros 

entre as pessoas; 

• Os profissionais devem utilizar jalecos de proteção e em casos especiais de contato extremo 

utilizar jaleco descartável, bem como luvas e toucas; 

 
14- CASOS DE CONTAMINAÇÃO 

 

- Em casos suspeitos ou positivos para Covid-19 de profissional atuante em sala de aula, fica 

estabelecido que sua turma não realizará aula presencial durante o período de 14 dias sendo 

autorizado o plano emergencial de aula remota/online; 

- Em casos suspeitos ou positivos para Covid-19 de aluno da Instituição, fica estabelecido que 

sua turma não realizará aula presencial durante o período de 14 dias sendo autorizado o plano 

emergencial de aula remota/online. Exclui-se nesta situação o caso de aluno / professor que 

tenha contato intra domiciliar de caso suspeito ou positivado, onde o mesmo ficará isolado e 

individualmente não participará de nenhuma atividade presencial educacional ou social; 

- Em casos suspeitos ou positivos para Covid-19 de profissional, fica estabelecido período de 

isolamento de 14 dias. 

 

15-  PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 NO 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO: 

- Se surgir caso suspeito de contaminação por COVID-19 em horário e espaço escolar, o aluno 

e/ou profissional será encaminhado para espaço reservado, até que se façam os 

encaminhamentos necessários; 

- A temperatura do aluno ou profissional continuará sendo monitorada nos próximos 15 a 30 

minutos, após a primeira aferição para avaliar se está em ascensão ou em declínio; 

- A família do aluno ou profissional será orientado a procurar o pronto atendimento municipal 

ou serviço médico de sua preferência; 



- Todos os casos de Covid-19, suspeitos e confirmados, continuarão sendo registrados em 

planilha própria na Instituição, ficando à disposição da Secretaria Municipal de Saúde e da 

Vigilância Sanitária; 

- Todos os profissionais da Instituição serão informados sobre o conteúdo do Protocolo de 

Biossegurança e sobre o Plano de Contingência Interno e os procedimentos perante a 

identificação de um caso suspeito de COVID-19; 

- Proceder a limpeza e desinfecção do espaço e superfícies tocadas pela pessoa com suspeita de 

contaminação, após o intervalo de 04 horas; 

- Em período de isolamento, mediante Termo de Isolamento, o aluno ficará em atendimento 

educacional remoto por intermédio de grupo de watts app ou atividades impressas e o professor 

permanecerá em trabalho remoto; 

- Em caso de atestado, tanto de aluno ou profissional, deve ser encaminhado à Instituição de 

forma on line, até 24 horas após o atendimento médico;  

 

                                                                    

Michele de Freitas Kapp                                           Maikel Helmann Maidl  

       Diretora                                                                    Diretor Auxiliar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


