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ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE BIOSEGURANÇA PARA
ATIVIDADES ESCOLARES.

O Protocolo de Biossegurança está sendo implementado nas Unidades Escolares 
para a retomada das atividades presenciais, constantemente atualizado, respeitando as 
características de cada Instituição de Ensino, obedecendo aos critérios de distanciamento 
social, higiene, sanitização de ambientes, comunicação, monitoramento e 
acompanhamento contínuo de profissionais e estudantes além dos espaços físicos, de 
acordo com as recomendações da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. 

As estratégias de prevenção da COVID-19 devem ser usadas de forma conjunta e 
consistente para proteger as pessoas, incluindo alunos, professores e funcionários, que 
não estão totalmente vacinados. As escolas devem monitorar a implementação e eficácia 
dessas medidas e estar atentas para a ocorrência de casos, comunicando a Secretaria 
Municipal de Educação para trabalhar de forma integrada com as autoridades de saúde 
pública.

DAS ORIENTAÇÕES GERAIS
Art. 1º As atividades de ensino serão disponibilizadas prioritariamente na modalidade 
presencial sem prejuízo da modalidade on-line (remota), conforme opção dos pais ou 
responsáveis pelo aluno, ou em casos de comorbidades a critério médico.

Art. 2º A Instituição de Ensino deve organizar seu planejamento de forma a possibilitar o 
atendimento aos alunos de maneira presencial ou, quando necessário, de maneira híbrida 
com revezamentos entre as modalidades presencial e on-line (remota), conforme 
periodicidade que melhor atenda às necessidades de cada instituição.

Art. 3º A adoção e o cumprimento das medidas de prevenção e controle para COVID-19 
são de responsabilidade das Instituições de Ensino, alunos, pais, colaboradores e todos 
aqueles que frequentarem estes locais.

DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º Para execução das atividades dispostas neste Protocolo, compete:

§ 1º À Vigilância Sanitária (VISA):
I. Produzir materiais orientativos a respeito das medidas de prevenção e controle da 
COVID-19; 
II. Avaliar sistematicamente o cenário epidemiológico da COVID-19, de forma 
regionalizada, mantendo estas informações disponíveis na página eletrônica da SESA para 
consulta periódica no endereço: www.saude.pr.gov.br/Pagina/Coronavirus-COVID-19; 
III. Indicar à Instituição de Ensino o Pronto Atendimento COVID-19 para orientação e 
ocasional encaminhamento de alunos e demais pessoas que apresentem sinais e sintomas 
da COVID-19; IV. Disponibilizar à Secretaria de Educação as informações relativas à Rede 
de Atenção à Saúde existente em cada região; 

IV. Orientar as Instituições de Ensino quanto ao encaminhamento e notificação aos 
serviços de saúde dos casos suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, bem como dos 
possíveis contatos;
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V. Acompanhar, monitorar e avaliar constantemente as atividades curriculares e 
extracurriculares presenciais;
VI. Monitorar o cumprimento do Protocolo de Biossegurança e demais normas 
estabelecidas para garantia da segurança em saúde da comunidade escolar.

§ 2º À Secretaria de Educação: 
I. Divulgar amplamente à comunidade escolar, o Protocolo de Biossegurança de 
Retorno às Aulas, as normas e critérios relativos ao processo de retorno presencial das 
atividades curriculares e extracurriculares em Instituições de Ensino Municipais; 
II. Orientar quanto à obrigatoriedade da elaboração e atualização de Protocolos de 
Biossegurança de Retorno às Aulas compatíveis com a realidade de cada Instituição de 
Ensino, em conformidade com as disposições deste Protocolo e demais medidas 
preventivas para o controle da COVID-19, conforme normativas vigentes e recomendações 
da Secretaria de Saúde;
III. Elaborar estratégias de monitoramento do cumprimento do Protocolo de 
Biossegurança e demais normas estabelecidas, a fim de garantir a segurança da 
comunidade escolar e evitar o aparecimento e disseminação de casos da doença na 
Instituição de Ensino.

§ 3º Às Instituições de Ensino: 
I. Adotar todas as medidas previstas neste Protocolo; 
II. Manter o monitoramento constante da adoção das medidas previstas no Protocolo 
de Biossegurança da Instituição de Ensino, bem como das atualizações e normas 
sanitárias estabelecidas para prevenção e controle da COVID-19; 
III. Encaminhar os casos suspeitos e/ou confirmados da COVID-19, bem como 
possíveis contatos, aos Serviços de Saúde para acompanhamento.

DO PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA E MEDIDAS DE CONTROLE

Art. 5º. O Protocolo de Biossegurança será disponibilizado na página eletrônica da 
Prefeitura Municipal de Palmeira, com ampla divulgação desta informação aos 
trabalhadores, pais e alunos, por meio de recursos diversos. 

Art. 6º. As estratégias adotadas neste Protocolo, são associadas ao uso obrigatório de 
máscaras faciais por todos os indivíduos (a partir de 2 anos) de forma consistente e 
adequada cobrindo o nariz e a boca, etiqueta respiratória cobrindo o nariz e a boca ao 
tossir e espirrar, permanência em casa quando doente com sintomas de doenças 
infecciosas, incluindo COVID-19, a adoção do distanciamento físico de 1 metro (um metro) 

entre pessoas; o não compartilhamento de objetos e utensílios pessoais; a limpeza e 
desinfecção do ambiente e superfícies e adoção das medidas de quarentena e isolamento 
na presença de sinais e sintomas respiratórios e demais medidas previstas.

Art. 7º. Será providenciado o escalonamento de funcionários na Instituição de Ensino para 
apoiar no monitoramento da adoção às medidas descritas no Protocolo de Biossegurança, 
principalmente nos seguintes momentos: chegada, recreio, merenda, acesso a banheiros, 
saída, entre outros. 

Art. 8º. Serão disponibilizados cartazes com orientações das medidas para o controle e 
prevenção da COVID-19 em diferentes pontos da Instituição de Ensino, privilegiando a 
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importância da higiene de mãos, a adoção da higiene respiratória ao tossir e espirrar; a 
obrigatoriedade do uso de máscaras; a adoção do distanciamento físico entre pessoas; o 
não compartilhamento de objetos e utensílios pessoais; a limpeza e desinfecção do 
ambiente e superfícies, entre outros. 

Art. 9º. Serão disponibilizados recursos e insumos para higiene de mãos, como água 
corrente, sabonete líquido, papel toalha e/ou álcool gel 70%, posicionados em locais 
estratégicos e de fácil acesso, principalmente pontos com maior circulação de pessoas, 
como: salas de aula, portas de acesso principal, corredores, refeitório, entre outros. A 
higiene de mãos deve ser realizada com água e sabonete líquido por pelo menos 20 
segundos ou uso de álcool a 70%. 
Parágrafo único: O álcool a 70% deve ser guardado longe de crianças pequenas e 
usados apenas com a supervisão de um adulto para crianças menores de 6 anos. 
contato físico.

Art. 10º. Serão efetuadas marcações para o distanciamento físico recomendado, 
principalmente nos locais de fácil aglomeração de pessoas, como: pontos de entrada e 
saída, fila para a aferição da temperatura, refeitório, banheiro, entre outros.

Art. 11º. O horário de entrada e saída, bem como os intervalos das diferentes turmas, será 
redefinido e organizado de forma escalonada a fim de evitar aglomeração de pessoas e a 
circulação simultânea de grande número de estudantes nas áreas comuns e nos arredores 
do estabelecimento.

Art. 12º. A limpeza e a desinfecção dos ambientes da Instituição de Ensino serão 
intensificadas, sobretudo em superfícies habitualmente muito tocadas, a cada troca de 
turma. 

Art. 13º. Os espaços serão mantidos constantemente arejados e ventilados, 
preferencialmente de forma natural.

Art. 14º. É vital que todas as crianças recebam as vacinas recomendadas para a faixa 
etária e as carteiras de vacinação sejam atualizadas se estiverem atrasadas devido à 
pandemia, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) para cada 
faixa etária. O calendário vacinal está disponível na página da SESA-PR: 
https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Vacinas. A Instituição de Ensino deve solicitar, 
impreterivelmente para as crianças de 04 meses a 2 anos, a cópia da carteira de 
vacinação atualizada no ato da matrícula e regularmente, de seis em seis meses.

                             
DAS RESTRIÇÕES

Art. 15º. As Instituições de Ensino limitarão o acesso às suas dependências somente a 
pessoas indispensáveis para o seu funcionamento. 
§1º O atendimento ao público será feito presencial garantindo as medidas não 
farmacológicas preconizadas e também disponibilizado de forma on-line (remota) ou via 
telefone. 
§2º No atendimento presencial agendar previamente quando possível e prever as medidas 
de prevenção contra a COVID-19. 
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§3º A entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços de manutenção 
ocorrerá preferencialmente fora dos horários das atividades presenciais dos alunos, exceto 
em situação premente e conforme as medidas para prevenção da COVID-19 descritas no 
Protocolo de Biossegurança da Instituição de Ensino. 

DA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL

Art. 14º. As Instituições de Ensino realizarão a escala dos responsáveis pela triagem de 
temperatura corporal, fornecendo-lhes treinamento antecipado. 
§1º O monitoramento da temperatura corporal dos estudantes que utilizam o transporte 
escolar, ocorrerá diariamente no momento do embarque. 
§2º O monitoramento da temperatura corporal de todos os estudantes, trabalhadores e 
demais frequentadores, que não utilizam o transporte escolar, ocorrerá diariamente no 
momento do ingresso à Instituição de Ensino.
 §3º Caso a temperatura registrada esteja igual ou maior a 37,1°C, serão adotadas 
condutas para o isolamento imediato. No caso de alunos, os pais ou responsáveis serão 
prontamente comunicados e orientados a procurar assistência médica. 
Parágrafo único: Crianças e adolescentes menores de 18 anos devem ser 
acompanhados dos pais ou responsáveis para o encaminhamento ao Pronto Atendimento.

Art. 15º. A Instituição de Ensino reservará ambiente individualizado para permanência 
temporária de casos suspeitos de COVID-19 que surgirem no decorrer da atividade 
escolar, incluindo estudantes que apresentem quadro febril durante este período. 
§ 1º Esse ambiente será identificado, visível a todos, como “Sala de Isolamento”, 
facilitando assim o direcionamento de qualquer caso suspeito.

§ 2º Os casos suspeitos da COVID-19, acima de 2 (dois) anos devem permanecer com 
máscaras durante todo o tempo de permanência nestes ambientes, assim como todas as 
pessoas que adentrarem o local.
§ 4º A temperatura corporal do estudante será monitorada e registrada nos próximos 15 a 
30 minutos, após a primeira aferição. 
§ 6º Qualquer intercorrência com o estudante no tempo de permanência na Instituição de 
Ensino será registrada em agenda ou livro de ocorrências e repassada aos familiares.
§ 7º Em casos de urgência ou emergência a instituição deverá solicitar apoio da 
ambulância do Pronto Atendimento municipal e estará autorizada a encaminhar a criança 
ao serviço de saúde com um profissional acompanhante e o procedimento será 
comunicado ao responsável.

DA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA
Art. 16º. Nas salas de aula a organização das carteiras será feita respeitando 1 metro (um 
metro) de distanciamento entre os alunos;

Art. 17º. Considerar que os cumprimentos entre as crianças sejam combinados desde o 
primeiro dia, por meio de campanhas coletivas, envolvendo rituais lúdicos, brincadeiras 
e/ou músicas, que instituam novas formas de cumprimento entre elas, sem o uso do 
contato físico direto.

DO REFEITÓRIO
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Art. 18º. O refeitório será demarcado de forma visual, por meio de sinalizações no piso, 
cones, fitas, entre outros materiais, a fim de assegurar a medida de 1 metro (um metro) 
para o afastamento entre as pessoas. Quando for ambiente fechado, constará de placa 
indicativa com o número da capacidade máxima de ocupantes, respeitando o 
distanciamento social de 1 metro (um metro).

Art. 19º. Para a distribuição da merenda escolar haverá funcionário(s) específico(s) para 
servir o alimento após oferecer pratos e talheres diretamente ao estudante, de modo a 
evitar a exposição ou manipulação excessiva dos alimentos e utensílios. Será determinado 
um escalonamento, com flexibilização de horários, para a entrega do alimento, a fim de 
evitar aglomeração dos estudantes no local, assim como o piso será demarcado para 
garantir o distanciamento de 1 metro (um metro) entre as pessoas na fila de atendimento.

Art. 20º. Todas as pessoas devem permanecer com máscara facial nos ambientes 
destinados à realização da alimentação, sendo permitida sua retirada apenas durante o 
período de ingestão do alimento, devendo a mesma ser recolocada imediatamente após o 
término da refeição.

Art. 21º. As refeições podem ser realizadas nas salas de aulas sempre que necessário 
para garantir o distanciamento físico entre os estudantes e evitar a aglomeração nos 

refeitórios. Na educação infantil esta prática será especialmente monitorada por 
funcionário(s) ou professor(es) para evitar o compartilhamento de alimentos, objetos e 
utensílios entre as crianças.
Parágrafo: O funcionário que servirá os alimentos estará devidamente paramentado com 
máscaras e higienização das mãos, tomando cuidado para não levar as mãos ao rosto e à 
máscara.
Art. 22º. Do uso dos bebedouros:
§ 1º Serão mantidos dispensadores de água para garantir o abastecimento de copos e 
garrafas de uso pessoal, com orientação clara de que estes utensílios não podem tocar as 
superfícies do equipamento durante este abastecimento.
§ 2º As garrafas para abastecimento de água serão de uso individualizado, não devendo 
ser compartilhadas em nenhuma hipótese.
§ 3º Os bicos ejetores curtos (aproximação da boca), serão interditados.

DO RECREIO

Art. 22º. O recreio será valorizado como uma oportunidade para ressocialização entre 
alunos, porém o momento da realização do lanche será mantido de forma individualizada.
Parágrafo único. É importante que a escola organize o momento do intervalo de forma 
que aconteça com horários escalonados entre as turmas.

DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Art. 23º A prática de esportes e atividades físicas traz benefícios físicos, psicológicos e 
imunológicos para a saúde de crianças e adolescentes. A participação em esportes e 
atividades físicas permite melhorar sua saúde cardiovascular, força, composição corporal e 
aptidão geral apoiando o crescimento e desenvolvimento. Mentalmente, experimentam 
benefícios como o aumento da socialização com amigos e treinadores, bem como com o 
retorno a uma rotina mais estruturada. 
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§ 1º As práticas esportivas e atividades extracurriculares são necessárias e protetoras 
contra as formas graves da COVID-19, e serão realizadas preferencialmente ao ar livre, 
em locais bem ventilados e com a adoção das medidas não farmacológicas preconizadas. 
§ 2º O uso de objetos como bola, corda, entre outros é possível e ajudam muito na 
ressocialização. Neste caso a limpeza destes objetos será feita antes e após a atividade, 
estimulando a higienização das mãos dos alunos também antes e após as atividades. 

Art. 24º Playgrounds, brinquedos ou infraestruturas de uso infantil podem ser utilizados, e 
ser devidamente higienizados após o uso, mantendo-se o afastamento físico de 1metro 
(um metro) entre as crianças. 

Art. 25º As atividades de ressocialização, como atividades lúdicas e passeios pedagógicos 
extramuro ocorrerão privilegiando-se espaços abertos, seguindo os protocolos sanitários 
previstos nos Decretos Municipais Vigentes e sob a vigilância de monitores e professores 
que auxiliem na adesão.

DOS BANHEIROS
Art. 26º. Os banheiros serão organizados e demarcados a fim de garantir o afastamento 
mínimo de 1 metro (um metro) entre as pessoas.
§ 1º As medidas para higienização das mãos serão reforçadas sempre após o uso dos 
banheiros.
§ 3º A limpeza e desinfecção dos banheiros será intensificada, garantindo sua realização 
duas vezes em cada turno. 

DO TRANSPORTE ESCOLAR
Art. 27º. O transporte escolar garantirá a adoção das medidas sanitárias para prevenção e 
controle da COVID-19, adotando medidas para assegurar o distanciamento físico entre os 
estudantes no interior do veículo, assim como:
I – Uso obrigatório de máscaras durante todo o trajeto;
II – Intensificação das rotinas de limpeza e desinfecção com álcool 70% de superfícies 
habitualmente muito tocadas por estudantes no interior do veículo após cada viagem;
III – Garantir o espaçamento de 1 metro (um metro) entre os estudantes, intercalando 
janela e corredor garantindo o distanciamento físico possa ser assegurado;
IV – Aferição da temperatura dos estudantes no momento de entrada no veículo. Os pais 
devem aguardar no ponto de embarque até que a temperatura seja aferida e caso 
apresente resultado superior a 37,1º, não poderá prosseguir no roteiro;
VI – Higienização das mãos com álcool gel 70% durante os momentos de embarque e 
desembarque;
VII – Proibição da ingestão de bebidas e alimentos no interior do veículo durante todo o 
trajeto do deslocamento;
VIII – Proibição da troca de assentos entre os ocupantes do veículo durante o percurso;
IX – Alguns assentos devem ser mantidos bloqueados a fim de evitar que os estudantes 
sentem de forma muito próxima uns aos outros.

DAS MEDIDAS ADICIONAIS PARA TURMAS DE CRECHE
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Art. 28º. Professores e demais trabalhadores farão uso obrigatório de máscaras. 

Art. 29º. Crianças menores de 02 anos de idade não devem utilizar máscaras faciais 
devido ao risco de sufocamento e dificuldade para permanecer com elas durante todo o 
tempo recomendado.

Art. 30º. Os colchões destinados ao descanso das crianças devem ser revestidos de 
material liso, impermeável e lavável, sendo que no intervalo do descanso serão mantidos 
com distanciamento de 1 metro (um metro) entre eles.
§ 1º Os lençóis de tecido serão identificados individualmente e lavados no mínimo uma vez 
por semana.

Art. 31º. Manter no local apenas brinquedos laváveis, que serão desinfectados com álcool 
70% a cada troca de turma.

Art. 32º. Cada criança deve manter seus próprios itens de higiene pessoal, como: fraldas, 
toalha, escovas de dente (quando indicado), entre outros, em quantidade suficiente para 
um dia de permanência no local. Não é permitido o compartilhamento destes materiais.
§ 1º Itens como mamadeiras e outros utensílios individuais utilizados para alimentação 
serão corretamente higienizados.

Art. 33º. Para a troca de fraldas, os profissionais utilizarão luvas, “face shield” e avental 
descartáveis. As lixeiras para descarte de fraldas devem possuir acionamento automático 
por pedal e os sacos de lixo devem estar identificados.

Art. 34º. O fluxo de acesso aos banheiros e fraldários será organizado de modo a evitar 
aglomerações nestes espaços.

Art. 35º. Os fraldários e afins, serão limpos e desinfetados sempre após cada uso pelo 
profissional responsável pela troca;

Art. 36º. Nos momentos em que exista a necessidade de banho das crianças, o 
funcionário deverá, obrigatoriamente, estar paramentado com os seguintes equipamentos 
de proteção: máscara, face shield, luvas descartáveis e avental (impermeável ou 
descartável).
§ 1º Sempre após essas atividades, o funcionário deverá remover as luvas descartáveis e 
higienizar as mãos com álcool gel 70%, não sendo permitida a circulação na unidade 
educacional com luvas descartáveis.
§ 2º Quando utilizadas banheiras compartilhadas, serão higienizadas e desinfectadas após 
cada uso.

DOS CASOS DE CONTAMINAÇÃO
Art. 37º. Se no município houver ascensão dos casos contaminação, o modelo de aulas 
100% remoto poderá ser retomado. A instituição de ensino deverá informar casos de 
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contágio a sua chefia imediata para que seja comunicada a Secretaria Municipal de Saúde 
para monitoramento destas situações. 

I - Em caso de aluno/profissional/professor ou qualquer prestador de serviço público dentro 
da instituição de ensino, seja POSITIVADO para SARS COV ou COV 2 (por serviço de 
saúde público ou particular), a central COVID será comunicada pelo serviço de saúde para 
realizar os protocolos estabelecidos pela lei.
II – Em caso de 3 (três) ou mais profissionais ou alunos que tiveram contato pessoal e 
prolongado dentro do mesmo serviço, setor ou atividade nas últimas 24 horas e tenham 
laudo POSITIVO SARS COV ou COV 2 deverá ser comunicado ao setor de Vigilância 
Sanitária Municipal para proceder com as medidas de contenção;
II - Referente ao caso SUSPEITO e/ou POSITIVADO SARS COV ou COV 2 de profissional 
atuante em sala de aula (professor, professor de apoio, auxiliar de turma, auxiliar de aluno 
com necessidades especiais, pedagogo atuante em sala de aula ou qualquer profissional 
que tenha contato prolongado com os alunos etc.) fica estabelecido que a turma com a 
qual teve contato não realizará aula presencial durante o período de 10 dias sendo 
autorizado o plano emergencial de aula remota/online.
III - Em caso SUSPEITO e/ou POSITIVADO SARS COV ou COV 2 de aluno da instituição, 
fica estabelecido que os alunos da turma e o professor com o qual teve contato não 
realizarão aula presencial durante o período de 10 dias sendo autorizado o plano 
emergencial de aula remota/online. Exclui-se nesta situação o caso de aluno que seja 
contato intra domiciliar de caso suspeito ou positivado, onde o mesmo ficará isolado e 
individualmente não participará de nenhuma atividade presencial educacional ou social.
IV - Em caso de aluno, professor ou outro profissional que teve contato com POSITIVADO 
SARS COV ou COV 2, somente esse indivíduo se isola, mantendo a aula presencial 
normal com o restante da turma.

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 NO 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO.

Art. 38º. O estabelecimento de ensino deve prever área individualizada para permanência 
temporária de casos suspeitos de COVID-19 que surgirem no decorrer da atividade 
escolar, ou para os casos em que houver impossibilidade de se buscar o estudante febril 
imediatamente, até os encaminhamentos necessários.
I - O local deve possuir condições para manutenção do distanciamento físico necessário e 
estar próximo a um banheiro, a fim de evitar trânsito do caso suspeito por demais áreas do 
ambiente escolar.
II - A temperatura do estudante deve ser monitorada nos próximos 15 a 30 minutos, após a 
primeira aferição para avaliar se está em ascensão ou em declínio.
III - Caso qualquer trabalhador ou estudante apresente sinais ou sintomas da Covid-19, a 
orientação é de que procure o pronto atendimento municipal ou médico de sua preferência 
para realização de consulta médica e orientações sobre testagem, isolamento e 
quarentena. 
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IV - Todos os trabalhadores da Instituição de Ensino devem estar informados sobre o 
Protocolo de Biossegurança interno e os procedimentos perante a identificação de um 
caso suspeito de COVID-19. 

De acordo com o Ministério da Saúde, os sinais e sintomas mais frequentes são: 
febre (temperatura > 37,1º) ou calafrios; dor de garganta; dor de cabeça; tosse; 
fadiga; perda de paladar ou de olfato; dor muscular; náusea ou vômito; falta de ar ou 
dificuldade de respirar; congestão nasal ou coriza, e diarreia.

VI - Mediante situação de suspeita de Covid-19 e orientação de isolamento domiciliar, 
recomenda-se que, no caso do estudante, seja realizada a modalidade de regime de 
exercícios domiciliares por intermédio do ensino remoto e/ou atividades impressas. 
VII - A apresentação de atestados deverá ser entregue de forma online de acordo com a 
organização de cada escola.
IX - Descartar os resíduos em saco plástico e em lixeira destinada para este fim e 
identificado, havendo confirmação de suspeita.

Obs.: Para retorno da pessoa infectada ou com suspeita de contaminação, a unidade 
escolar, a pessoa estará condicionada a apresentação de um Alta Médica fornecida pelo 
serviço de saúde público ou Declaração de Autorização retorno fornecida pelo serviço de 
saúde particular que comprove que a mesma não apresenta nenhum risco retornando ao 
estabelecimento de ensino.

Palmeira, 19 de agosto de 2021.
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