
PLANO UNIFICADO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA 

TRANSMISSÃO DE COVID-19 CONFORME ORIENTAÇÕES DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E O 

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL. 

(Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, Decreto Estadual nº 55.292, de 2020, Decreto Estadual 

55.465, de 2020, e da Portaria Conjunta nº 1, de 2020, SES/SEDUC/RS Nº01/2020, Decreto Estadual 20747 de 

1º de Outubro 2020) 

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

Nome completo da Instituição de Ensino : Colégio Concórdia Porto Alegre 

CNPJ da Mantenedora: 03942990/0001-75 

Cidade: Porto Alegre 

Telefone (51) 40099090 

E-mail : concordia@colegioconcordia.com.br 

CRE responsável pelo município: 01 

Contato da CRE: gab01cre@seduc.rs.gov.br 

Contato Vigilância Municipal: (51) 32110824 

Assinalar abaixo a Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento Controlado: R09, R10  

Natureza:( 1 ) Regular 

Rede/Gestão: ( 1 ) Privada 

Nome completo do Diretor/ Coordenador responsável: Gerardo Sammarco 

Telefone direto do Diretor/ Coordenador responsável: (51)84329419 

E-mail direto do Diretor/ Coordenador responsável: gerardo@colegioconcordia.com.br 

2. Equipe responsável pela elaboração do Plano 

Gerardo Sammarco Diretor gerardo@colegioconcordi
a.com.br 

(51)84329419 
 

Aline Scapini Coordenadora de 
Higienização 

aline@colegioconcordia.c
om.br 

(51) 99291274 

Carla Taborda Mãe de aluna (Enfermeira 
da Santa Casa de 
Misericórdia) 

carla.taborda@hotmail.c
om 

(51) 98095947 

Gabriel Casanova Coordenador de Turmas   

 

3. Dados gerais da Instituição de Ensino  

3.1 Rede Regular 



 3.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha):  

( X)  Pré-escola  

( X ) Anos iniciais do Ensino Fundamental  

( X ) Anos finais do Ensino Fundamental 

 ( X ) Ensino Médio  

3.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 

Número de trabalhadores(as) 105 

Categoria profissional: 65 professores e 30 administrativos 

Jornada de trabalho: 7h30 às 17h50 

3.1.3 Informações dos alunos e turmas 

Quantidade (total) 

1 Alunos 645 

2 Turmas: 28 

3.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino (exceto cursos livres) 

Nível de ensino Número 
mínimo de 
aluno/turma. 

Número máximo de 
aluno por turma 
 

Horário de funcionamento 

Pré-escola (2 turmas) 10 22 13h30 às 17h50 
Anos iniciais do Ensino Fundamental  

(14 turmas) 
20 30 13h30 às 17h50 

Anos finais do Ensino Fundamental 
(8 turmas) 
 

20 35 7h30 às 12h35 

Ensino Médio (4 turmas) 20 45 7h30 às 12h35 
Turno Inverso 15 22 7h30 às 13h 

3.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 

1 Sala de aula (x ) Sim - 23 salas 

Banheiro para público em geral (x ) Sim- 2 banheiros 

3 Banheiros para trabalhadores (x ) Sim- 4 banheiros 

4 Pátio ou Jardim (x ) Sim- 2 pátios 

5 Biblioteca física (1 ) Sim- 1 biblioteca 

6 Laboratório ( x) Sim – 1 laboratório de Ciências e 2 de informática.  

7 Refeitório  (X ) Não  



8 Cantina (x ) Sim- 1 Cantina com 2 ambientes 

9 Outras salas  

Escritório (sim) 

Cozinha (sim) 

Enfermaria (não) 

Almoxarifado  (Sim )  

Sala de Convivência (sim) 

Sala de Reuniões (sim) 

Sala dos Professores (sim) 

Sala da Pastoral (sim) 

Sala de Vídeo (sim) 

3.2 Para Cursos Livres 

3.2.1 Cursos livres ofertados: 

 Especificar o curso livre ofertado  

1 Inglês 

2 Futsal 

3 Handebol  

4 Ginástica Olímpica 

5 Judô 

6 Ballet 

7 Oficina de Escrita Criativa 

8 Bombeiro Aprendiz 

9  Teatro 

10 Coral 

 

 

 



Célia 3289-1954 sre.credenciamento@smed.prefpoa.com.br 

 

PLANO UNIFICADO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, 

MONITORAMENTO E CONTROLE DA TRANSMISSÃO DE COVID-19 do 

COLÉGIO CONCÓRDIA 

Disposições Municipais 

1.- O plano de contingência e os protocolos sanitários deverão ser implementados como condição de 

funcionamento regular. Compete às instituições a execução, o monitoramento e o controle do plano de 

contingência e dos protocolos sanitários.  

2.-Incumbe à diretoria da instituição de ensino e aos membros por ela indicados a responsabilidade pelo 

funcionamento, monitoramento e execução do plano de contingência e dos protocolos sanitários. A diretoria 

da instituição indica a Prof. Aline Scapini Andre como segunda responsável pelo cumprimento das normas 

sanitárias. 

3.- O Colégio Concórdia já preencheu a auto-declaração de regularidade sanitária em 17.09.2020 como 

condição de funcionamento presencial regular, conforme Decreto Estadual. 

4.- O Colégio Concórdia já produziu e fixou materiais educativos com orientações para higiene de mãos, 

etiqueta respiratória, manutenção do distanciamento e atenção à presença de sintomas; já enviou para 

professores, pais ou cuidadores as medidas de prevenção, identificação de sintomas e controle da 

transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), incluindo cuidados a serem adotados em casa e no caminho 

entre a escola e o domicílio; e já orientou diretrizes sobre como proceder em caso suspeito (sintomático ou 

contato assintomático) ou em investigação, casos confirmados e presença de surto nos espaços escolares; 

4.- Para fins de comunicação:  

a) atualizar o contato dos pais ou responsáveis de todos os alunos no cadastro da escola;  

b) solicitar autorização dos pais para a eventual realização de testes de detecção do COVID-19 nos filhos, 

conforme Anexo I;  

c) comunicar aos pais/responsáveis presença de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 na sala de aula 

ou na turma;  

d) receber a comunicação dos pais/responsáveis em relação à presença de sintomas nas crianças, 

identificados no domicílio;  

e) transmitir e atualizar as ações relacionadas à reabertura para a comunidade escolar;  

f) informar a Secretaria Municipal de Educação (Smed) por meio do Acesso Mais Seguro quando da presença 

de casos suspeitos ou confirmados em escolas comunitárias e públicas municipais;  



g) notificar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) imediatamente por meio de aplicativo de mensagens 

instantâneas WhatsApp® pelo número (51) 3289.2777, quando da presença de um caso confirmado;  

h) preencher informe semanal com status epidemiológico e ações na escola, através de instrumento 

específico de acompanhamento, disponibilizado pela Administração Municipal, disponível em 

https://bit.ly/monitoramentoescolasPortoAlegre; 

5.- DO DISTANCIAMENTO FÍSICO  

a) Para fins de distanciamento físico no ensino infantil, deverá ser observada a lotação não superior a 15 

(quinze) alunos por turma.  

b)Para fins de distanciamento mínimo no ensino infantil, fundamental, médio e profissionalizante, as 

instituições deverão:  

I – organizar as mesas e cadeiras para que, na sala de aula, os alunos fiquem em distância mínima de 1,5m 

(um vírgula cinco metro) entre eles, em todas as direções (exceto na Educação infantil);  

II – observar o distanciamento interpessoal mínimo de 2m (dois metros) nos locais de alimentação coletiva 

ou em que houver a necessidade de retirada da máscara;  

III – manter sempre os mesmos grupos, para reduzir a transmissão e facilitar o rastreamento dos 

contactantes em caso de contágio; 

 IV – evitar o contato entre as turmas, estabelecendo rotas e fazendo horários escalonados de intervalo, para 

que estudantes de turmas diferentes não frequentem as áreas comuns de forma simultânea, inclusive nos 

horários de entrada e saída da escola; 

 V – organizar horários determinados para ida à biblioteca, aos ginásios e outros locais de uso comum;  

VI– reduzir a permanência dos alunos em espaços coletivos, inclusive nos horários de entrada e saída, e 

orientar para o direcionamento à sala de aula ao chegarem na escola;  

VII – ensinar e mostrar formas de criar um espaço pessoal e evitar contato físico desnecessário;  

VIII – realizar atividades de educação física, artes e correlatas mediante cumprimento do distanciamento 

interpessoal de 1,5m (um vírgula cinco metro) e, preferencialmente, ao ar livre;  

IX – utilizar as salas de professores e de descanso apenas por 1 (uma) pessoa por vez e, preferencialmente, 

escalonar o horário de uso dos espaços. 

6. As instituições de ensino, independentemente do nível, etapa e modalidade de ensino devem:  

I – promover a redução de circulação de pessoas e ainda: a) reduzir ao mínimo possível a circulação de 

professores entre as salas e turmas; b) condensar os períodos para etapas educacionais em que as disciplinas 

são ministradas por diferentes professores; c) evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e visitantes 

no interior das dependências da escola, exceto nos casos de crianças no ensino infantil, em processo de 

adaptação, em situação emergência ou recomendação médica;  

II – recomendar aos pais ou responsáveis a evitar o contato do aluno com familiares idosos ou com 

problemas crônicos; 



 III – propiciar atividades escolares não presenciais, a serem realizadas no domicílio, caso os pais ou 

responsáveis pelo aluno estejam no grupo de risco para o COVID-19; 

IV – proibir os eventos presenciais;  

V – proibir a realização de reuniões presenciais de caráter pedagógico;  

VI – estimular o corpo docente e apoiar a utilização de estratégias de comunicação virtual e a realização de 

reuniões virtuais entre professores, funcionários e pais ou responsáveis;  

VII – propiciar as atividades escolares somente durante o turno regular, sendo vedada as atividades no 

contraturno. 

7.- Sobre o USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO AMBIENTE ESCOLAR  

As instituições de ensino, independentemente do nível, etapa e modalidade de ensino, com relação ao uso 

de equipamentos de proteção individual no ambiente escolar, observarão:  

I – professores e funcionários: a) professores deverão utilizar máscaras artesanais ou descartáveis, tipo 

cirúrgica, e trocá-las a cada turno, ou sempre que estiverem úmidas, sujas ou deterioradas; b) professores 

com ensino específico, como mímica facial ou outras atividades que o uso de máscara não é indicado, 

poderão utilizar protetor facial em substituição à máscara; c) funcionários, demais trabalhadores e pessoas 

externas deverão utilizar máscaras artesanais, com troca diária, ou protetor facial;  

II – alunos: a) ensino infantil: vedada a utilização de máscaras para crianças abaixo de 2 (dois) anos e não 

recomendado o uso para as crianças com 3 (três) anos ; b) pré-escola e ensino fundamental : obrigatório o 

uso das máscaras; c) crianças com deficiência: facultado o uso de máscara, mediante avaliação individual;  

III – pais ou responsáveis: deverão utilizar máscaras ao adentrar no estabelecimento de ensino, e quando da 

entrada ou da saída de alunos; b) deverão estimular o uso de máscara pelas crianças e adolescentes fora da 

escola, quando indicado. 

8.- DA DETECÇÃO PRECOCE DOS CASOS. 

I – identificar: a) trabalhadores que se enquadrem nos grupos de risco e afastá-los das atividades presenciais; 

b) estudantes de grupos de risco para monitoramento e atendimento diferenciado ou remoto;  

II – proibir que professores, funcionários e alunos compareçam às escolas se apresentarem qualquer sintoma 

ou sinal de COVID-19;  

III – determinar: a) isolamento domiciliar até o resultado do exame do caso índice, qualquer professor, 

funcionário ou aluno que resida com pessoas com suspeita do COVID-19; b) isolamento domiciliar qualquer 

professor, funcionário ou aluno que resida com pessoas com confirmação do COVID-19 por RT-PCR ou teste 

de antígeno, durante o período de 14 (catorze) dias após início dos sintomas do caso índice;  

IV – implantar verificação diária da temperatura com uso de termômetro infravermelho para todos que 

ingressam no ambiente escolar, preferencialmente no interior da sala de aula para alunos e professores e na 

porta de entrada para pessoas externas, vedada aglomerações;  



V – questionar diariamente alunos, professores e funcionários sobre ocorrência de sintomas suspeitos de 

COVID-19, conforme Anexo II deste Decreto;  

VI – separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sinais ou sintomas na instituição de 

ensino até que possam voltar para casa, com fluxos definidos de entrada e saída; 

VII – estabelecer vínculo entre a escola e a unidade de saúde mais próxima, para avaliar os casos suspeitos e 

notificá-los. 

9.- MITIGAÇÃO DA CADEIA DE TRANSMISSÃO. Para mitigar a cadeia de transmissão as instituições deverão: 

 I – orientar: a) estudantes, professores e funcionários com sintomas a não comparecerem à escola e a 

procurarem serviço de saúde de referência do indivíduo ou da escola para avaliação e testagem; b) casos 

suspeitos a se manterem em isolamento domiciliar aguardando o resultado do teste; 

 II – diante de um caso positivo com sintomas e confirmação por RT-PCR ou teste de antígeno em uma sala de 

aula: a) proceder à testagem com RT-PCR ou teste de antígeno de todos os alunos da turma e de todos os 

professores que tiveram contato com a turma durante ou até nos 5 (cinco) dias anteriores à data de início 

dos sintomas do caso; b) intensificar as rotinas de higienização e arejamento de ambientes comuns; c) 

implantar método de comunicação rápida interna da comunidade escolar para comunicação de casos 

suspeitos e positivos;  

III – diante de 2 (dois) casos positivos em uma sala de aula: a) comunicar a Smed por meio do Acesso Mais 

Seguro; b) se o surto for confirmado, suspender as aulas presenciais da turma por 10 (dez) dias. Os testes a 

que se refere a al. a do inc. II deste artigo, serão disponibilizados pela SMS. 

10.- CUIDADOS COM OS AMBIENTES. Para os cuidados com os ambientes se deverá observar: 

a) higienizar, no mínimo uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das 

portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, acessórios em instalações sanitárias, 

classes, cadeiras, materiais didáticos utilizados em aula, equipamentos esportivos, brinquedos, materiais 

escolares e similares, com álcool na concentração 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas ou 

sanitizantes de efeito similar;  

b) estimular que as próprias crianças, corpo docente e funcionários estabeleçam adicionalmente as medidas 

de higienização antes e após o uso de equipamentos comuns, disponibilizando os insumos necessários para 

tal medida; 

 c) vedar o compartilhamento dos objetos de uso individual, como babeiros, fraldas, lençóis, travesseiros, 

toalhas, e outros;  

d) garantir a higienização das mãos logo após o uso de teclados de computador, mouses e telefones de uso 

comum, como na secretaria, recepção e sala de informática;  

e) implementar rotina para a higiene de mãos utilizando água e sabonete líquido em todas as turmas, 

especialmente em início e final de turno, e após contato com superfícies de uso compartilhado, com uso de 

álcool em gel, espuma ou spray;  

f) substituir os sistemas de bufê, utilizando porções individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) 

específico(s) para servir todos os pratos;  



g) estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e utilização de refeitórios e praças de 

alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações;  

h) instituir rotina de higiene de superfícies e materiais nas salas de professores e de descanso antes e após o 

uso por cada professor; 

i) instituir fluxos ou rotas claros de entrada, saída, permanência e circulação de alunos e trabalhadores, 

demarcando o piso, especialmente em salas de aula, bibliotecas, refeitórios e outros ambientes coletivos;  

j) manter abertas janelas e portas de todos os ambientes para ventilação natural, vedado o uso do ar 

condicionado;  

k) dispor de recipientes e dispensadores de álcool em gel, espuma ou spray 70% (setenta por cento) em todas 

as salas, áreas comuns e em todas as entradas da escola; 

l) reduzir os materiais disponíveis nas salas ao estritamente necessário;  

m) dispor nos banheiros de sabonete líquido, papel toalha descartável e lixeira com tampa de acionamento 

por pedal;  

n) desativar bebedouros e disponibilizar alternativas, como dispensadores de água e copos plásticos 

descartáveis e/ou copos de uso individual;  

o) afixar cartazes no ambiente informando o número máximo de pessoas presentes no interior de cada 

ambiente, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório;  

p) vedar a permanência simultânea por mais de uma pessoa em ambientes destinados ao uso comum dos 

professores e demais trabalhadores da escola, tais como salas de descanso, copas, cozinhas e salas de lanche. 

11.- DO TRANSPORTE ESCOLAR  

Os operadores do transporte escolar deverão:  

I – instituir uso de máscara com os mesmos regramentos do ambiente escolar desde o embarque e durante 

todo o período de deslocamento;  

II – operar com o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade de pessoas sentadas, isolando 

os assentos excedentes e os assentos contínuos poderão ser utilizados somente por coabitantes, proibida a 

troca de assentos durante o trajeto;  

III – orientar os ocupantes de veículo no sentido de evitar aglomeração no embarque e no desembarque do 

mesmo, implantando medidas que garantam distanciamento mínimo de 1m (um metro) entre trabalhadores; 

IV – disponibilizar para higienização das mãos, solução alcoólica 70% (setenta por cento) em gel, em local de 

fácil acesso na entrada do ônibus;  

V – exibir cartazes com orientações de como proceder a lavagem/higienização das mãos, uso correto de 

máscara e manutenção do distanciamento social;  

VI – higienizar, a cada turno, as superfícies e pontos de contato com as mãos dos usuários, tais como bancos, 

pegamão e apoios em geral, com solução alcoólica líquida na concentração 70% (setenta por cento);  



VII – manter a ventilação natural dentro do veículo; 

VIII – proibir a manipulação e o consumo de alimentos no interior do veículo, exceto quando da necessidade 

de beber água, devendo orientar a recolocação da máscara imediatamente após a ingestão; 

 IX – manter listagem atualizada com nomes, endereços e telefone de contato dos passageiros. 

12.- SOBRE O CRONOGRAMA DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

I.- Ficam permitidas as atividades presenciais de ensino infantil, do terceiro ano do médio, profissional 

regular e educação de jovens e adultos, de estabelecimentos públicos e privados, desde que observados o 

plano de contingência e os protocolos sanitários específicos 

II.- Ficam suspensas as atividades presenciais de ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino 

médio e superior, de estabelecimentos públicos e privados, e de ensino em geral, como cursos de idiomas, 

esportes, artes, culinária e similares.  

III.- A retomada das atividades seguirá o calendário estipulado pelo CTECOV municipal ou por autoridade 

jurídica de ordem superior. 

Disposições Estaduais 

PARTE I.- As instituições de ensino, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, sejam públicas, privadas, 

comunitárias, confessionais e outras, independente do nível, etapa e modalidade de ensino deverão adotar as 

seguintes medidas gerais de organização: 

Ação 
 

nome do 
responsável 

foi ou não 
realizada 

Metodologia. insumo “não 
se 

aplica 

01.-Constituir o Centro de 
Operações de Emergência em 
Saúde para a Educação, 
denominado COE-E Local, cujas 
atribuições são as contidas no Art. 
7º 

Gerardo 
Sammarco 

Realizada Convite conforme a 
instrução 

  

02.-Construir Plano de 
Contingência para Prevenção, 
Monitoramento e Controle do 
Novo Coronavírus – COVID-19, 
conforme Anexo I, e submetê-lo à 
aprovação do COE Municipal ou 
Regional, conforme a Rede de 
Ensino e esfera de gestão.  
 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Conforme instruções 
do decreto do 
Governo do Estado 
RS 

  

03.-Informar previamente a 
comunidade escolar e/ou 
acadêmica sobre as medidas de 
prevenção, monitoramento e 
controle da transmissão do novo 
coronavírus COVID-19 adotadas 
pela Instituição de Ensino 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Comunicado 10 
enviado às famílias 
por Whatsapp e por 
E-mail em 
07.06.2020. Reunião 
com pais e 
professores, por 

  



vídeo conferência, 
por turma 

04.-Orientar a comunidade escolar 
e/ou acadêmica sobre os cuidados 
necessários a serem adotados em 
casa e no caminho entre o 
domicílio e a Instituição de Ensino, 
cabendo à respectiva Instituição a 
adoção de diferentes estratégias 
de comunicação, priorizando 
canais virtuais 
 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Confecção de um 
Guia de Orientações 
Para cada segmento 
da comunidade 
escolar. Haverá 
reuniões por 
plataforma virtual 
com pais, alunos e 
trabalhadores para 
treinamento sobre 
os pontos das guias. 

  

05.-Providenciar a atualização dos 
contatos de emergência dos seus 
alunos e trabalhadores antes do 
retorno das aulas, bem como 
mantê-los permanentemente 
atualizados 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado A Secretaria e a 
Direção têm os 
contatos de 
emergência inclusive 
com possiblidade de 
enviar Whatsapp e 
sms. 

Telefone 
com 
contatos 
de todos 
os pais e 
trabalhad
ores. 

 

06.-Organizar fluxos de sentido 
único para entrada, permanência, 
circulação e saída de alunos e 
trabalhadores antes do retorno 
das aulas, visando resguardar o 
distanciamento mínimo 
obrigatório e evitar aglomerações. 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado A entrada é pela rua 
Maranhão e a saída 
é pela Av. Roosevelt. 
Corredores e escadas 
foram sinalizados em 
2 vias. 

  

07.-Priorizar a realização de 
reuniões por videoconferência, 
evitando a forma presencial e, 
quando não for possível, reduzir ao 
máximo o número de participantes 
e sua duração.  

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Todas as reuniões 
são por vídeo 
conferencia, 
inclusive com pais, 
desde maio 2020. 

  

08.-Suspender a realização de 
excursões e passeios externos 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Comunicado à 
comunidade escolar 
nos guias. 

  

09.-Suspender todas as atividades 
que envolvam aglomerações, tais 
como festas de comemorações, 
formações presenciais de 
professores, reuniões para entrega 
de avaliações, formaturas, dentre 
outras 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Comunicado à 
comunidade escolar 
nos guias. 

  

10.-Suspender as atividades 
esportivas coletivas presenciais, 
tais como: futebol, voleibol, 
ginástica, balé e outras, devido à 
propagação de partículas 
potencialmente infectantes. 
 
 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Comunicado à 
comunidade escolar 
nos guias. 

  



 
 
 

11.-Suspender a utilização de 
catracas de acesso e de sistemas 
de registro de ponto, cujo acesso e 
registro de presença ocorram 
mediante biometria, 
especialmente na forma digital, 
para alunos e trabalhadores 
 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado   Não 
tem 
catrac
as. 
Biome
tria 
suspe
nsa. 
Relógi
o 
Isolad
o. 
 
 
 

12.-Documentar todas as ações 
adotadas pela instituição de ensino 
em decorrência do cumprimento 
das determinações desta Portaria, 
deixando-as permanentemente à 
disposição, especialmente para a 
fiscalização municipal e estadual, 
em atendimento ao dever de 
transparência 

Gerardo 
Sammarco 

Realizada Pasta de 
documentos do 
Protocolo na 
Secretaria. 

Pasta 
com 
document
os. 

 

13.-Recomendar aos trabalhadores 
da Instituição de Ensino que não 
retornem às suas casas com o 
uniforme utilizado durante a 
prestação do serviço 
 

Gerardo 
Sammarco 

Realizado Guia de orientação 
aos trabalhadores 

Guia com 
assinatur
as de 
recebime
nto. 

 

 

Parte II.- As instituições de ensino também deverão implementar medidas de distanciamento social e de 

cuidado pessoal para alunos e trabalhadores, bem como promover, orientar e fiscalizar o uso obrigatório de 

máscara de proteção facial, executando as seguintes ações: 

Ação 
 

Responsável Metodologia Insumo Não 
/aplica 

 

14.-Comunicar as normas de conduta relativas 
ao uso do espaço físico e à prevenção e ao 
controle do novo coronavírus - COVID-19, em 
linguagem acessível à comunidade escolar 
e/ou acadêmica, e afixar cartazes com as 
mesmas em locais visíveis e de circulação, tais 
como: acessos à Instituição, salas de aula, 
banheiros, refeitórios, corredores, dentre 
outro. 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula dedicados 
ao treinamento. 

Guia impresso 
+ 
Cartazes em 
todas as salas 
+ 
Banners em 
entradas 

 



15.-Disponibilizar para todos os trabalhadores 
máscara de proteção facial de uso individual, 
cuja utilização deverá atender às orientações 
contidas nos protocolos gerais da política de 
distanciamento controlado. 

Aline Scapini Compra de 
máscara de 
algodão + 
máscaras face 
shield. 

Máscaras de 
algodão + 
máscaras face-
shield já 
compradas. 

 

16.-Adotar rotinas regulares de orientação de 
alunos e trabalhadores sobre as medidas de 
prevenção, monitoramento e controle da 
transmissão do novo coronavírus - COVID-19, 
com ênfase na correta utilização, troca, 
higienização e descarte de máscaras de 
proteção facial, bem como na adequada 
higienização das mãos e de objetos, na 
manutenção da etiqueta respiratória e no 
respeito ao distanciamento social seguro, 
sempre em linguagem acessível para toda a 
comunidade escolar Implementar medidas 
para promover, orientar e fiscalizar o uso 
obrigatório de máscara de proteção facial por 
alunos e trabalhadores. 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners 
orientadores que 
farão rotinas de 
orientação em 
períodos de aula. 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners. 

 

17.- Prover treinamento específico sobre 
higienização e desinfecção adequadas de 
materiais, superfícies e ambientes aos 
trabalhadores responsáveis pela limpeza. 
 
 

Aline Scapini Treinamento das 
equipes de 
Higienização e 
Manutenção 

 Work shop  
de 
treinamento 
para 
higienizadores
. 

 

18.- Orientar alunos e trabalhadores sobre a 
necessidade e importância de higienizar 
constantemente as mãos, conforme 
protocolos dos Órgãos de Saúde, 
especialmente nas seguintes situações: após o 
uso de transporte público; ao chegar na 
Instituição de Ensino; após tocar em 
superfícies tais como maçanetas das portas, 
corrimãos, botões de elevadores, 
interruptores; após tossir, espirrar e/ou 
assoar o nariz; antes e após o uso do 
banheiro; antes de manipular alimentos; 
antes de tocar em utensílios higienizados; 
antes e após alimentar os alunos; antes das 
refeições; antes e após práticas de cuidado 
com os alunos, como troca de fralda, limpeza 
nasal, etc.; antes e após cuidar de ferimentos; 
antes e após administrar medicamentos; após 
a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, 
panos e materiais de higienização; após 
remover lixo e outros resíduos; após trocar de 
sapatos; antes e após fumar; após o uso dos 
espaços coletivos; antes de iniciar uma nova 
atividade coletiva 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners. 

 

19.- Orientar alunos e trabalhadores a usar Gerardo Guia de Orientação Guia  



lenços descartáveis para higiene nasal e bucal 
e a descarta-los imediatamente em lixeira 
com tampa, preferencialmente de 
acionamento por pedal ou outro dispositivo 

Sammarco para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

impresso+ 
cartazes+ 
banners. 

20.- Orientar os trabalhadores a manter as 
unhas cortadas ou aparadas e os cabelos 
presos e a evitar o uso de adornos, como 
anéis e brincos 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula, 
 
 

Treinamento 
Prévio 

 

21.- Orientar alunos e trabalhadores a 
higienizar regularmente os aparelhos 
celulares com álcool 70 por cento ou solução 
sanitizante de efeito similar 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula. 
 
 
 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners 

 

22.- Orientar alunos e trabalhadores a 
higienizar a cada troca de usuário os 
computadores, tablets, equipamentos, 
instrumentos e materiais didáticos 
empregados em aulas práticas 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners 

 

23.- Orientar alunos e trabalhadores a evitar, 
sempre que possível, o compartilhamento de 
equipamentos e materiais didáticos 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners 

 

24.- Orientar alunos e trabalhadores evitar 
comportamentos sociais tais como aperto de 
mãos, abraços e beijos 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners 

 

25.- Orientar alunos e trabalhadores a não 
partilhar alimentos e não utilizar os mesmos 
utensílios, como copos, talheres, pratos. 
Orientar alunos e trabalhadores para trazer 
ao Colégio um par de Calçado Substituto 
Higienizado dentro de sacola plástica e fazer a 
troca na Entrada do Colégio para circular com 
ele dentro das instalações. Antes de sair faz a 
troca novamente e coloca na sua sacola 
plástica. 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners 

 

26.- Orientar alunos e trabalhadores a não Gerardo Guia de Orientação Guia  



partilhar material escolar, como canetas, 
cadernos, réguas, borrachas 

Sammarco para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula. 
 
 
 

impresso+ 
cartazes+ 
banners 

27.- Orientar alunos e trabalhadores a não 
partilhar objetos pessoais, como roupas, 
escova de cabelo, maquiagens, brinquedos e 
assemelhados 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

Guia 
impresso+ 
cartazes+ 
banners 

 

28.- Reduzir a quantidade de materiais 
disponíveis nas salas, como livros e 
brinquedos, isolando-os na medida do 
possível e mantendo apenas o que for 
estritamente necessário para as atividades 
didático-pedagógicas 

Gerardo Guia de orientação 
para professores. 

Guia.  

29.- Delimitar a capacidade máxima de 
pessoas nas salas de aulas, bibliotecas, 
ambientes compartilhados e elevadores, 
afixando cartazes informativos nos locais 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de teto de 
ocupação, 
mantendo 
distanciamento 
linear solicitado. 

Cartaz em 
cada sala 
indicando teto 
de ocupação 

 

30.- Orientar alunos e trabalhadores a manter 
o distanciamento mínimo de uma pessoa a 
cada 3 (três) degraus nas escadas rolantes e 
afixar cartazes informativos 

   Não 
tem 
escada 
rolant
e nem 
elevad
or 

31.- Desestimular o uso de elevadores, por 
meio de cartazes afixados em locais visíveis, 
que contenham orientações mínimas, 
recomendando a utilização apenas para 
pessoas com dificuldades ou limitações para 
deslocamento 

   Não 
tem 
escada 
rolant
e nem 
elevad
or 

32.=As instituições de ensino que possuam 
em suas dependências crianças menores de 
seis anos ou com algum grau de dependência 
deverão adotar medidas para que estas 
recebam auxílio para a lavagem adequada das 
mãos com a regularidade necessária. 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para professores e 
para pais.+ 
cartazes e banners 
+ períodos de aula 

Guia.  

33.- Nas instituições de ensino em que houver 
a necessidade de realizar troca de fraldas dos 
alunos, orientar os trabalhadores 
responsáveis pela troca a usar luvas 
descartáveis e a realizar a adequada lavagem 
das mãos da criança após o procedimento 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + 
treinamento de 

Guia.  



trabalhadores. 

Parte III.- As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas de limpeza do ambiente: 

Ação 
 

Responsável Metodologia Insumo Não 
se 

aplica 
 

34.-Higienizar o piso das áreas comuns a 
cada troca de turno, com soluções de 
hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) 
ou outro desinfetante indicado para este 
fim 
 

ALINE 
SCAPINI 

3 higienizadores por 
turno lavam os pisos 
com desinfetante a 
cada troca de turno. 
Vaporização e 
limpeza direta com 
pano. 

Aparelhos Steel 
de borrifar. 
Solução 
desinfetante: 
Acido linear 
Alquil Benzeno 
Sulfônico. 
 
 

 

35.-Higienizar, uma vez a cada turno, as 
superfícies de uso comum, tais como 
maçanetas das portas, corrimãos, botões 
de elevadores, interruptores, puxadores, 
teclados de computador, mouses, bancos, 
mesas, telefones, acessórios em 
instalações sanitárias, etc. com álcool 70% 
ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar 
 

ALINE 
SCAPINI 

6 higienizadores em 
dois turnos com 
roteiro específico de 
higienização. 

2 Aparelhos 
Steel de borrifar 
solução 
desinfetante: 
Acido linear 
Alquil Benzeno 
Sulfônico. //// 
Hipoclorito de 
Sódio//// 
Tensoativo 
aMônico, 
Hipoclorito de 
Sódio, 
Hidróxido, Lauril 
Eter Sulfato de 
sódio./// Tecido 
com álcool em 
gel 70% 
 

 

36.-Ampliar a atenção para a higiene do 
piso nos níveis de ensino onde os alunos o 
utilizem com maior frequência para o 
desenvolvimento das práticas 
pedagógicas, como na Educação Infantil e 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

ALINE 
SCAPINI 

Higienização 
reforçada em pisos 
da E. Infantil e 1º s 
anos. 

Acido linear 
Alquil Benzeno 
Sulfônico 

 

37.- Adotar propé de uso individual por 
trabalhadores e alunos quando da 
utilização com maior frequência do piso 
para o desenvolvimento das práticas 
pedagógicas, o qual deverá ser vestido 
toda a vez que o aluno ou o trabalhador 
adentrar no espaço, bem como ser 
retirado ao sair, e deverá ser trocado ou 
higienizado diariamente, caso não seja 
descartável. Caso seja utilizado um tipo de 
“calçado” em substituição do propé, 

ALINE 
SCAPINI 

Colocar calçado 
substituto em 
professores e alunos 
nas salas de 
educação infantil. 

Calçados 
substitutos. 

 



deverá seguir as mesmas instruções acima 

38- Higienizar, a cada uso, materiais e 
utensílios de uso comum, como 
colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras 
de alimentação, berços entre outros. 
 

ALINE 
SCAPINI 

Dentro de cada 
período o professor 
assinala os objetos 
usados e o 
higienizador limpa os 
objetos com solução 
desinfetante. 

Acido linear 
Alquil Benzeno 
Sulfônico/// 
Tecido com 
álcool em gel 
70% 
 

 

39.-Higienizar diariamente brinquedos e 
materiais utilizados pelas crianças da 
Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e higienizar imediatamente 
após o uso brinquedos e materiais que 
forem levados à boca pelos alunos 

ALINE 
SCAPINI 

Dentro de cada 
período o professor 
assinala os objetos 
utilizados e o 
higienizador limpa os 
objetos 

Acido linear 
Alquil Benzeno 
Sulfônico//// 
Tensoativo 
aMônico, 
Hipoclorito de 
Sódio, 
Hidróxido, Lauril 
Eter Sulfato de 
sódio./// Tecido 
com álcool em 
gel 70% 
 

 

40.-Evitar o uso de brinquedos e outros 
materiais de difícil higienização Não 
partilhar objetos de uso individual, como 
babeiros, fraldas, lençóis, travesseiros, 
toalhas etc.; 

ALINE 
SCAPINI 

Pracinhas isoladas, 
proibido o 
compartilhamento 
de brinquedos. 

Fita de 
isolamento e 
cartazes. 

 

41.-Garantir, sempre que possível, 
material individual e higienizado para o 
desenvolvimento das atividades 
pedagógicas 

ALINE 
SCAPINI 

Os tablets sobem 
para as salas de aula 
higienizados do 
laboratório de 
Informática a cada 
uso. 
 

Tensoativo 
aMônico, 
Hipoclorito de 
Sódio, 
Hidróxido, Lauril 
Eter Sulfato de 
sódio. 
 

 

42.- Garantir equipamentos de higiene, 
como dispensadores de álcool gel, lixeiras 
com tampa com dispositivo que permita a 
abertura e fechamento sem o uso das 
mãos (como lixeira com pedal) 
 

ALINE 
SCAPINI 

Garantidos os 
dispensadores e 
lixeiras com pedal 

Dispensadores e 
lixeiras. Alcool 
em gel 70%. 

 

43,-Disponibilizar preparações alcoólicas 
antissépticas 70% (setenta por cento) em 
formato de gel, espuma ou spray, para 
higienização das mãos, em todos os 
ambientes da instituição de ensino e em 
locais estratégicos e de fácil acesso, como 
entrada, saída, corredores, elevadores etc. 

ALINE 
SCAPINI 

Preparações de 
álcool 70% 
disponibilizados em 
todos os ambientes 

Álcool em gel 
70%. Álcool 70% 

 

44.-Disponibilizar kit de higiene completo 
nos banheiros, com sabonete líquido, 
toalhas de papel não reciclado e 
preparações alcoólicas antissépticas 70% 

ALINE 
SCAPINI 

Kit completo 
instalado 

Kit  



(setenta por cento) em formato de gel, 
espuma ou spray 

45.-Desativar todos os bebedouros da 
Instituição de Ensino e disponibilizar 
alternativas, como dispensadores de água 
e copos plásticos descartáveis e/ou copos 
de uso individual, desde que 
constantemente higienizados. 

ALINE 
SCAPINI 

Manutenção retirou 
conexão e isolou os 
bebedouros. 
Foram colocados 
dispensadores de 
água com copos 
descartáveis. 
 
 

Dispensadores 
de Agua. 
Bombonas de 
água 20L e 
copos 
descartáveis. 

 

46.-Manter abertas todas as janelas e 
portas dos ambientes, privilegiando, na 
medida do possível, a ventilação natural, 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos 
de aula 

Guia  

47.-Manter limpos filtros e dutos do ar 
condicionado 
 

Gerardo 
Sammarco 

Há revisão periódica 
preventiva para 
limpeza de filtros. 

Empresa 
terceirizada fez 
a revisão de 
filtros. 

 

 

 

Parte IV.- Deverão adotar as seguintes medidas para a readequação dos espaços físicos e da circulação social: 

Ação 
 

Responsável Metodologia Insumo 
 

Não 
/aplica 

48.- Readequar a forma de atendimento dos 
alunos respeitando o teto de operação 
definido pelo Sistema de Distanciamento 
Controlado para a bandeira vigente na 
região em que se localiza a Instituição de 
Ensino 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de distância 
linear dentro de salas e 
bancos com marcação 
no piso. Cartaz afixando 
o teto de ocupação por 
sala. 

Tinta + 
Cartazes. 

 

49.- Readequar os espaços físicos 
respeitando o distanciamento mínimo 
obrigatório que, nas instituições de ensino, é 
de um metro e meio (1,5m) de distância 
entre pessoas com máscara de proteção 
facial (exemplo: em salas de aula) e de dois 
metros (2m) de distância entre pessoas sem 
máscara (exemplo, durante as refeições) 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de distância 
linear dentro de salas e 
bancos com marcação 
no piso. Cartaz afixando 
o teto de ocupação por 
sala. 

Tinta + 
Cartazes 

 

50.- Organizar as salas de aula de forma que 
os alunos se acomodem individualmente em 
carteiras, respeitando o distanciamento 
mínimo obrigatório 
 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de distância 
linear dentro de salas e 
bancos com marcação 
no piso. Cartaz afixando 
o teto por sala. 

Tinta + 
Cartazes 

 

51.-Estabelecer, afixar em cartaz e respeitar 
o teto de ocupação, compreendido como o 
número máximo permito de pessoas 
presentes, simultaneamente, no interior de 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de distância 
linear dentro de salas e 
bancos com marcação 
no piso. Cartaz afixando 

Tinta + 
Cartazes 

 



um mesmo ambiente, respeitando o 
distanciamento mínimo obrigatório. 

o teto por sala. 
 
 

52.-Demarcar o piso dos espaços físicos, de 
forma a facilitar o cumprimento das medidas 
de distanciamento social, especialmente nas 
salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios 
e em outros ambientes coletivos. 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de distância 
linear dentro de salas e 
bancos com marcação 
no piso. Cartaz afixando 
o teto por sala. + 
Guia de Orientação para 
alunos, para professores 
e para pais.+ cartazes e 
banners + períodos de 
aula. 

Tinta + 
Cartazes 

 

53.- Implementar corredores de sentido 
único para coordenar os fluxos de entrada, 
circulação e saída de alunos e trabalhadores, 
respeitando o distanciamento mínimo entre 
pessoas. 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de distância 
linear dentro de salas e 
bancos com marcação 
no piso. Cartaz afixando 
o teto por sala.+ 
Guia de Orientação para 
alunos, para professores 
e para pais.+ cartazes e 
banners + períodos de 
aula. 
 

Tinta + 
Cartazes 

 

54.- Evitar o uso de espaços comuns que 
facilitem a aglomeração de pessoas, como 
pátios, refeitórios, ginásios, bibliotecas, 
entre outros 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de distância 
linear dentro de salas e 
bancos com marcação 
no piso. Cartaz afixando 
o teto por sala. + 
Guia de Orientação para 
alunos, para professores 
e para pais.+ cartazes e 
banners + períodos de 
aula.  

Tinta + 
Cartazes 

 

55.- Escalonar os horários de intervalo, 
refeições, saída e entra de salas de aula, bem 
como horários de utilização de ginásios, 
bibliotecas, pátios etc., a fim de preservar o 
distanciamento mínimo obrigatório entre 
pessoas e evitar a aglomeração de alunos e 
trabalhadores nas áreas comuns 

Gerardo 
Sammarco 

Novo sistema de 
recreios, entradas e 
saídas com 
escalonamento de 
intervalos de 5 e 10 
minutos 
respectivamente. + 
Guia de Orientação para 
alunos, para professores 
e para pais.+ cartazes e 
banners + períodos de 
aula. 

  

56.-Evitar o acesso de pais, responsáveis, 
cuidadores e/ou visitantes no interior das 
dependências das instituições de ensino, 
com exceção do momento de entrada e de 
saída dos alunos da Educação Infantil, 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação para 
alunos, para professores 
e para pais.+ cartazes e 
banners + períodos de 
aula. 

Guia  



preservadas as regras de distanciamento 
mínimo obrigatório e uso de máscara de 
proteção facial. 

57.- Evitar a aglomeração de pessoas em 
saídas e entradas das instituições de ensino, 
privilegiando o sistema de drive-thru para a 
entrada e saída de crianças nas escolas, 
quando possível 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação para 
alunos, para professores 
e para pais.+ cartazes e 
banners + períodos de 
aula. 

  

58.- Assegurar o respeito dos pais, 
responsáveis e/ou cuidadores às regras de 
uso de máscara de proteção facial e de 
distanciamento mínimo obrigatório nas 
dependências externas à Instituição de 
Ensino, quando da entrada ou da saída de 
alunos, sinalizando no chão a posição a ser 
ocupada por cada pessoa. 

Gerardo 
Sammarco 

Guia de Orientação para 
alunos, para professores 
e para pais.+ cartazes e 
banners + 
Videoconferência. 
Chão externo sinalizado 
com tinta. 

  

59.- Assegurar que trabalhadores e alunos 
do Grupo de Risco permaneçam em casa, 
sem prejuízo de remuneração e de 
acompanhamento das aulas, 
respectivamente 

Gerardo 
Sammarco 

Formulário de 
Manifestação por 
escrito. 
+ 
Resolução Interna. 
 
 
 

  

60.- Aferir a temperatura de todas as 
pessoas previamente a seu ingresso nas 
dependências da Instituição de Ensino, por 
meio de termômetro digital infravermelho, 
vedando a entrada daquela cuja 
temperatura registrada seja igual ou 
superior a 37,8 graus 

Aline Scapini Colocação na Entrada de 
barreira com pessoa 
que fará a medição de 
todos os que ingressam. 

2 
Termóme
tros 
Digital 
Laser 

 

61.- Ao aferir temperatura igual ou superior 
a 37,8 graus, a Instituição de Ensino deverá 
orientar a pessoa sobre o acompanhamento 
dos sintomas e a busca de serviço de saúde 
para investigação diagnóstica e deverá 
comunicar o fato imediatamente ao COE-E 
Local 

Carla 
Taborda 

Ligação para Familiares 
e SOS UNIMED já 
conveniada. 
Comunicação ao whats 
app do COE Local. 

  

 

Parte V. Em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 na comunidade escolar e/ou acadêmica: 

Ação 
 

Responsável Metodologia Insumo Não 
aplica 

 

62.- Orientar os trabalhadores e alunos a 
informar imediatamente ao COE-E Local 
caso apresentem sintomas de síndrome 
gripal e/ou convivam com pessoas 
sintomáticas 

Carla 
Taborda 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
professores e para 
pais.+ cartazes e 
banners + períodos de 
aula. 

Guia + Vídeo 
conferência 

 



63.- Organizar uma sala de isolamento 
para casos que apresentem sintomas de 
síndrome gripal 
 

Carla 
Taborda 

Reorganizar a sala de 
entrevistas para essa 
finalidade. 

Sala de 
Entrevistas 
reservada 
para 
isolamento. 

 

64.-Definir fluxos claros de entrada e 
saída do caso suspeito da sala de 
isolamento, bem como os 
encaminhamentos necessários à rede de 
saúde 

Carla 
Taborda 

Fluxo de saída 
independente pela A. 
Roosevelt 782  

  

65.-Identificar o serviço de saúde de 
referência para notificação e 
encaminhamento dos casos de suspeita 
de contaminação 

Carla 
Taborda 

Colocar cartaz na sala 
de Isolamento com 
Telefones do Serviço 
de Saúde de 
Referência no 
Município de Porto 
Alegre. 

Cartaz  

66.-Reforçar a limpeza dos objetivos e das 
superfícies utilizadas pelo caso suspeito, 
bem como da área de isolamento 

Aline Scapini Procedimento 
Padronizado da Equipe 
de Higienização com 
EPI especiais. 

EPI e produto 
detergente. 

 

67.-Promover o isolamento imediato de 
qualquer pessoa que apresente os 
sintomas gripais  

Carla 
Taborda 

Procedimento em sala 
de isolamento. 

  

68.- Informar imediatamente a rede de 
saúde do município sobre a ocorrência de 
casos suspeitos, para que seja investigado 
seu vínculo com outros casos atendidos 
de síndrome gripal e, em caso positivo, 
retornar essa informação à vigilância 
municipal. 

Carla 
Taborda 

Protocolo de 
informação à 
secretaria de saúde 
municipal; 

  

69.-No caso de trabalhadores e alunos 
que residam em outros municípios, 
garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência 
 

Carla 
Taborda 

Protocolo de 
informação às 
secretarias de saúde 
de municípios vizinhos. 
 
 
 
 
 

  

70.-Afastar os casos sintomáticos do 
ambiente da Instituição de Ensino, 
orientar quanto à busca de serviço de 
saúde para investigação diagnóstica e/ou 
orientar sobre as medidas de isolamento 
domiciliar, até o resultado conclusivo da 
investigação do surto ou até completar o 
período de 14 dias de afastamento Os 
mesmos procedimentos devem ser 
adotados para aquelas pessoas que 
convivem com pessoas que apresentem 

Carla 
Taborda 

Aplicar protocolo em 
relação aos casos 
sintomáticos. 

  



sintomas de síndrome gripal 

71.-Manter registro atualizado do 
acompanhamento de todos os 
trabalhadores e alunos afastados para 
isolamento domiciliar (quem, quando, 
suspeito/confirmado, em que data, 
serviço de saúde onde é acompanhado, se 
for o caso, etc.) 

Carla 
Taborda 

Estabelecer no COE 
Local uma tabela para 
manter registros 
atualizados dos 
afastados, com cópia 
na pasta de 
fiscalização. 

  

72. Garantir o retorno dos alunos após a 
alta e a autorização da área da saúde e do 
COE-E Local, evitando evasão e abandono 
escolar. 

Carla 
Taborda 

Aplicar protocolo de 
retorno 

  

73.- Realizar busca ativa diária, em todos 
os turnos, dos trabalhadores e alunos com 
sintomas de síndrome gripal 

Gerardo 
Sammarco 

Medição de 
temperatura. 
Observação dos 
técnicos responsáveis 
de turno (CT) e 
observação dos 
professores. 

  

74,- Prever substituições na eventualidade 
de absenteísmo de trabalhadores em 
decorrência de tratamento ou isolamento 
domiciliar por suspeita ou confirmação de 
COVID-19 

Gerardo  
Sammarco 

Substituições 
imediatas 

Colaboradores 
volantes 

 

 

Parte VI.- As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a distribuição e manipulação da 

alimentação escolar: 

Ação 
 

Responsável Metodologia Insumo Não se 
aplica 

75.- Garantir a segurança sanitária na 
distribuição da alimentação escolar na 
rede de ensino durante a pandemia do 
novo coronavírus– COVID-19 

Gerardo  
Sammarco 

Distanciamento para 
entrega e consumo de 
alimentos na Cantina. 

  

76.- Estabelecer horários alternados de 
distribuição de alimentos, com o objetivo 
de evitar aglomerações. 
 

Gerardo  
Sammarco 

Reorganização dos 
recreios por turmas 
para evitar 
aglomerações. 

  

77.- Obedecer o distanciamento mínimo 
de dois metros (2m) entre pessoas no 
refeitório 

Gerardo  
Sammarco 

Medição de distância 
linear e reorganização 
dos móveis. 

Móveis 
distanciados 

 

78.- Organizar a disposição das mesas no 
refeitório de modo a assegurar o 
distanciamento mínimo de dois metros 
(2m) entre pessoas 

Gerardo  
Sammarco 

Medição de distância 
linear e reorganização 
dos móveis. 

Móveis 
distanciados 

 

79.- Dispor de uma alimentação saudável, 
priorizando o valor nutricional, a 
praticidade e a segurança nas refeições 

Gerardo  
Sammarco 

Reorganização dos 
cardápios dando 
praticidade à entrega 
de alimentos e 
bebidas. 

  



80.- Dar preferência à utilização de 
talheres e copos descartáveis e, na 
impossibilidade, utilizar talheres 
higienizados e individualizados, sem 
contato. 
 

Gerardo  
Sammarco 

Reorganização dos 
equipamentos para 
alimentação dos 
alunos, deixando 
bandejas para evitar 
contato. 

  

81.-Substituir os sistemas de autosserviço 
de bufê, utilizando porções 
individualizadas ou disponibilizando 
funcionário(s) específico(s) para servir 
todos os pratos 

Gerardo  
Sammarco 

Reorganização dos 
serviços retirando o 
bufê. 

  

82.-Orientar os trabalhadores a evitar 
tocar o rosto, em especial os olhos e a 
máscara, durante a produção dos 
alimentos 

Gerardo  
Sammarco 

Guia de Orientação 
para alunos, para 
trabalhadores + 
cartazes e banners +  

  

83.- Evitar utilizar toalhas de tecido nas 
mesas ou outro material que dificulte a 
limpeza e, não sendo possível, realizar a 
troca após cada utilização 
 

Gerardo  
Sammarco 

  Não 
usamos 
toalhas. 

 

 

Parte VII.- A Instituição de Ensino deverá garantir que os protocolos antes descritos sejam executados 

rotineiramente e que eventuais infrações sejam devidamente coibidas. 

ação responsável metodologia insumo Não se 
aplica 

84.- Notificar as autoridades disciplinares da 
Instituição de Ensino quando alunos ou 
educadores, por acidente ou intenção, não 
consigam adaptar-se às principais normas do 
protocolo e precisem manter-se em atividades 
domiciliares. Deixar registro na Pasta de 
Ocorrências. 

Gerardo 
Sammarco 

Observação dos 
educadores e uso de 
câmeras de circuito 
interno 

  

85.- Notificar as autoridades municipais e/ou 
estaduais quando adultos (pais, visitantes ou 
fornecedores) de forma intencional tentem 
ingressar ou ficar dentro da Instituição de Ensino 
sem máscara ou distanciamento social 
adequado. Deixar registro na Pasta de 
Ocorrências.  

Gerardo 
Sammarco 

Observação dos 
educadores e uso de 
câmeras de circuito 
interno 

  

 

 

 

 

 



 ANEXO I  

Autorização dos pais para a eventual realização de testes de detecção de COVID-19 nos filhos 

Considerando o contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, SARS-Cov-2 , e o retorno das aulas 

presenciais, é responsabilidade de toda a comunidade escolar a adoção de medidas viáveis para a redução de 

possíveis surtos no ambiente escolar. Junto às medidas de distanciamento mínimo, higienização adequada, 

etiqueta respiratória e mascaramento, a testagem imediata de contatos de casos confirmados é estratégia 

importante para identificar e encaminhar o isolamento precoce de casos positivos e evitar/dirimir possíveis 

focos de transmissão. Compreendendo o exposto, eu ____________________________________________ 

(NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA CRIANÇA OU ADOLESCENTE), CPF_____________________________, ( 

) AUTORIZO ( ) NÃO AUTORIZO* A testagem por meio de coleta de swab (material naso-orofaringeo) do meu 

filho____________________________________________(NOME COMPLETO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE), 

pela equipe técnica designada pela Secretaria Municipal de Saúde, caso seja constatado um caso confirmado 

em sua turma na escola. *Em caso de ‘NÃO AUTORIZAÇÃO’, estou ciente de que meu filho ficará impedido de 

assistir às aulas presenciais por um período de 10 dias, desde a identificação do caso confirmado, ou até que 

apresente um resultado negativo pelo exame RT-PCR neste mesmo período.  

Porto Alegre, ______ de ________________de 20____. 

_____________________________________________  

Assinatura do responsável legal pela criança/adolescente.  

Nome do aluno: ____________________________________________________________________  

Nome da mãe do aluno: ______________________________________________________________  

Data de Nascimento do aluno: _________________________________________________________  

Número do cartão SUS ou do CPF do aluno: ______________________________________________ 

Identificação da turma: ______________________________________________________________  

Nome da Escola: ___________________________________________________________________ 

 

ANEXO II                                       Rotina de monitoramento de Sinais e Sintomas 

DATA (dd/mm) - HORÁRIO (hh:mm)  

Temperatura  

Tosse  

Alteração no olfato ou paladar  

Dor de garganta  

Dificuldade de respirar  

Dor no corpo  

Dor de cabeça Febre ou uso de antitérmico  

Cansaço/fadiga Rubrica 

 

 



Anexo III GUIA DE ORIENTAÇÃO ÀS ESCOLAS MITIGAÇÃO DA CADEIA DE TRANSMISSÃO  

Introdução O retorno às aulas em Porto Alegre será de modo escalonado e respeitando medidas sanitárias 

necessárias para evitar a transmissão da COVID-19. Exigirá que a comunidade escolar adapte suas rotinas e 

estruturas de modo a atender regras de distanciamento, higiene e monitoramento.  

Em respeito às definições descritas no Decreto Municipal Nº 20.747, as principais medidas de prevenção a 

serem adotadas pelas escolas são as seguintes: - uso de máscaras por professores, alunos a partir do ensino 

fundamental 1 e funcionários; - disponibilização de álcool em gel nas dependências das escolas; - - 

higienização das mãos com sabonete líquido nos banheiros; - distanciamento social mínimo de 1,5m; - 

proibição de eventos e reuniões; - verificação diária de temperatura com termômetro infravermelho de todos 

que entrarem na escola; e - limpeza das superfícies de uso comum são algumas das medidas para reforçar a 

segurança no retorno às aulas.  

Em relação à comunicação, as escolas devem: - usar a comunicação visual (cartazes) e materiais educativos 

com orientações sobre o coronavírus; - disponibilizar canais digitais para comunicação com a comunidade 

escolar; - promover trabalho integrado entre escola, unidade de saúde de referência e gerência distrital de 

saúde; e - fazer o informe epidemiológico semanal, que será preenchido pela própria escola, pelo link 

http://bit.ly/monitoramentoescolasPortoAlegre. Destacamos que, na reabertura das escolas, não é 

necessário nem recomendado solicitar atestados médicos que autorizem alunos ou funcionários a retornar às 

atividades presenciais, bastando que a pessoa não apresente sintomas da COVID-19.  



O resumo do fluxo de ação de mitigação da cadeia de transmissão do vírus da COVID-19 é descrito na figura 

abaixo:   

Situações de suspeita da doença  

Afastamento de contatos domiciliares de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19  

Qualquer pessoa que more junto a alguém que tenha recebido diagnóstico confirmado de COVID-19 ou 

esteja investigando a doença, deve realizar o isolamento domiciliar por 14 dias, a contar da data de início dos 

sintomas da pessoa que teve o diagnóstico.  

Dessa forma, as escolas devem orientar aos alunos/responsáveis e aos funcionários da escola que não 

venham à escola caso alguém do seu domicílio esteja investigando a doença ou tenha recebido o diagnóstico, 

cumprindo o isolamento domiciliar de 14 dias.  

Caso o contato domiciliar inicie com sintomas, deverá procurar atendimento numa unidade de saúde. Se 

permanecer assintomático durante os 14 dias de isolamento, pode retornar a suas atividades presenciais 

assim que acabar o período, sem a necessidade de atestado médico.  

Verificação diária de sintomas  

A escola deve orientar aos alunos/responsáveis e aos funcionários da escola que deverão realizar verificação 

diária de sintomas antes de deslocarem-se à escola.  

Os sintomas a serem aferidos são os seguintes:  

- Temperatura corporal acima d  

Tosse – 



 Alteração no olfato ou paladar – 

 Dor de Garganta – 

 Dificuldade de respirar –  

Dor no corpo –  

Dor de cabeça –  

Febre ou uso de antitérmico –  

Cansaço/fadiga 

Caso apresente um ou mais destes sintomas, o funcionário ou aluno deve informar a escola da sua ausência e 

procurar atendimento na sua Unidade de Saúde de referência.  

Caso um aluno apresente sintomas na escola, ele deverá ser imediatamente isolado em sala própria para 

esse fim e seu responsável deverá ser chamado.  

Então, deverá ser encaminhado para avaliação em sua Unidade de Saúde de referência ou na unidade de 

referência da escola. 

Da mesma forma, funcionários que apresentarem sintomas, deverão ser encaminhados para atendimento 

 

A sala que ficará como referência para o isolamento de alunos sintomáticos deverá acomodar um aluno por 

vez, sendo que esse deve permanecer apenas enquanto aguarda os pais ou responsáveis.  

Deve ser preferencialmente uma sala arejada, a qual deverá ser higienizada após a permanência de cada 

aluno. 

 Sempre que a escola encaminhar alguém para atendimento, deverá preencher o Cartão Verde (ver no fim 

desse documento) para que a pessoa apresente na Unidade de Saúde, o que facilita e acelera o seu 

atendimento.  

A escola também deve solicitar ao alunos/responsáveis ou funcionários que informem o resultado do exame, 

para que as medidas consequentes possam ser adotadas.  

Qualquer pessoa que tenha recebido solicitação de teste para detecção de COVID-19 deverá permanecer 

afastada enquanto aguarda o resultado do teste ou conforme orientação médica. 

Condutas relacionadas à testagem  

Pessoas com teste negativo Em caso de testagem negativa, poderão retornar às atividades presenciais, 

conforme orientação médica. Não é necessário apresentar um atestado de liberação ao retorno das 

atividades. Apenas aguardar o fim dos dias do atestado que foi emitido.  

Pessoas com teste positivo Assim que a escola receber a informação que um aluno ou funcionário testou 

positivo para COVID-19, deverá informar a situação à Central Escolas SMS pelo WhatsApp (51) 3289 2777 1 e 

reforçar a adoção das medidas sanitárias, conforme Plano de Contingência municipal.  

A Central irá então encaminhar à escola um formulário para que seja preenchido com as informações dos 

contactantes do caso confirmado.  

A definição de contactante é a seguinte:  

SE O CASO INICIAL FOR UM ALUNO: Considera-se como contato OS ALUNOS DA MESMA TURMA E OS 

PROFESSORES QUE LECIONARAM NAQUELA TURMA entre os 5 dias anteriores ao surgimento de sintomas do 

caso confirmado e a data da notificação.  

SE O CASO INICIAL FOR UM FUNCIONÁRIO: Considera-se como contato QUALQUER PESSOA (aluno ou outros 

funcionários) que conviva no mesmo local ambiente,  

O que é Central de Escolas SMS? É um serviço criado na Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar e 

orientar as escolas quando houver suspeita ou ocorrência de casos de Covid-19 em alunos ou funcionários 

das escolas de Porto Alegre. 



sala), com contato persistente (mais de 4 horas de duração), entre os 5 dias anteriores ao surgimento de 

sintomas do caso confirmado e a data da notificação 

Pessoas com contato eventual (em áreas comuns como refeitório, sanitários, sala de descanso, ou com 

duração menor que 4 horas) não devem ser informadas.  

Tão logo o formulário seja preenchido, deverá ser enviado por whatsapp para a Central Escolas SMS. A 

central então irá combinar com a escola dia e hora no qual será enviada uma equipe à escola para realizar a 

testagem dessas pessoas.  

O exame dos alunos só será realizado na escola mediante apresentação da autorização dos responsáveis no 

momento da coleta do exame, conforme modelo do Plano de Contingência (ver ao fim deste documento). 

IMPORTANTE: a testagem na escola ocorrerá apenas no horário agendado pela Central.  

Caso algum contato não compareça na data, a solicitação do teste será deixada na escola ficando à disposição 

do funcionário/responsável para que seja realizada nos pontos de coleta do município em até 72 horas da 

retirada.  

EM CASO DE RECUSA na realização do teste, o aluno deverá ficar afastado por 10 dias, a contar do último 

contato com o caso confirmado. O resultado dos exames deverá ser acompanhado por cada pessoa testada, 

mas também será monitorado pela Central de Escolas SMS Suspeita de surto Confirmando novo caso positivo 

entre os contatos, é configurada a suspeita de surto. Nesse caso: - A Central de Escolas SMS informará a 

SMED e a Vigilância Epidemiológica/DGVS; - A Vigilância Epidemiológica contatará a escola para avaliar e 

monitorar o surto. –  

A SMED, SEDUC ou direção das escolas, a partir de orientação da vigilância e central de monitoramento, 

deverão determinar a suspensão das aulas da turma por 10 dias, a contar da testagem e comunicar pais e 

alunos da turma  

 A Central de Escolas SMS fará o apoio no que se refere à aplicação dos protocolos sanitários e 

monitoramento dos casos via WhatsApp.  A suspensão das aulas da turma implica no afastamento de todos 

os alunos dessa turma, independentemente do resultado do teste. Para professores e funcionários testados, 

o afastamento presencial somente ocorrerá se apresentarem resultado de teste positivo. 

 


