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SEMPRE É TEMPO DE APRENDER
PALAVRA DO DIRETOR
Nunca nos nossos 75 anos de história precisamos fechar as portas da escola. Passamos por momentos
difíceis, envolvidos pelo medo da morte, medo do isolamento, medo do desconhecido e medo de faltar o
pão de cada dia, mas Dom Bosco tem uma promessa para nós: "Eu vos prometo pão, trabalho e céu".
Essa verdade nos motivou a continuar trabalhando e encontrar alternativas para que nossa missão de
formar bons cristãos e honestos cidadãos continuasse apesar dos problemas desse mundo.
Diante da pandemia pela COVID-19 fomos convidados a nos reinventar, buscar soluções imediatas para
o ensino a distância, nova forma de manter a comunicação com pais e responsáveis, nova forma de
administrar e gerir recursos.
Planejamos a retomada das atividades escolares que exigiram de nós novos comportamentos, nova
estrutura organizacional, capacitações e investimento em materiais necessários para implementação
das medidas de biossegurança recomendadas pelas instituições municipais, estaduais e federais.
Temos muito a comemorar, fomos audaciosos e tivemos coragem para enfrentar as dificuldades afim de
manter nosso compromisso com a formação dos nossos alunos. Chegamos ao último bimestre de 2021 e
constatamos que a escola é realmente um lugar seguro, quando implementadas as medidas de
biossegurança.
Um novo cenário epidemiológico vem se desenhando: afrouxamento das medidas de biossegurança na
comunidade, presença de variantes, vacinação e um relativo controle da pandemia. Por isso fizemos
esta nova revisão para reforçar as medidas que continuam em vigor e comunicar novas mundaças
diante das variáveis citadas acima.
ORGANIZAÇÃO
O processo de retomada exigiu mudanças na esfera educacional, administrativa, estrutural tendo em
vista a biossegurança. Sendo assim formamos uma comissão de retomada das atividades escolares do
Colégio Coração de Jesus, sendo seus integrantes: direção, coordenação pedagógica, administração,
higienização e limpeza e a Materclean, empresa especializada em controle de infecção de ambientes, que
tem como responsável técnica a médica infectologista Dra. Talita Arruda (CRM – MT 6651).
FINALIDADE
Este protocolo tem a finalidade de oficializar as medidas de biossegurança implementadas pelo colégio
Coração de Jesus afim de mitigar os riscos da transmissão pelo novo coronavírus, durante o processo de
retomada e agora, manutenção das atividades escolares.
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Investimos na capacitação de todos os colaboradores da nossa comunidade escolar, principalmente, os
educadores e profissionais da higiene e limpeza, assim como em materiais, mudanças na estrutura física
e organizacional afim de promover as adequações recomendadas pelas normativas vigentes e acima de
tudo garantir o bem estar e a manutenção da saúde do nosso maior bem, o aluno.
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OS PILARES DO PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA
NOSSAS MEDIDAS FORAM TOMADAS COM A ASSESSORIA E CONSULTORIA DA
MATERCLEAN, EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE INFECÇÃO DE AMBIENTES,
CUJA RESPONSÁVEL TÉCNICA É A DRA. TALITA ARRUDA, MÉDICA INFECTOLOGISTA



Uso universal de MÁSCARA:
o Para maiores de 2 anos;
o Tripla camada ou cirúrgica;
o Independente da situação vacinal;
o Deverão ser trocadas na hora do lanche;
o Deve estar limpa, em boas condições e sem folgas,
o Os alunos deverão levar uma máscara para a troca;



HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS ou LAVAGEM DAS MÃOS:
o Após tossir e espirrar;
o Ao entrar na escola e na sala de aula;
o Após uso do banheiro as mãos devem ser lavadas com água e sabão;
o Sempre que tocar em superfícies pontencialmente contaminadas, como: puxadores,
maçanetas, torneiras, bebedouros;
o Usar a técnica recomendada pela ANVISA, conforme informativo próximo às pias e
dispensadores de álcool;



AMBIENTES ABERTOS e VENTILADOS:
o O ideal é que todas as janelas e portas estejam abertas;
o Em virtude da situação climática o ar condicionado será ligado e ao menos
uma janela e uma porta deverão sempre estar abertas para permitir a troca
de ar;



DISANCIAMENTO FÍSICO:
o Ao menos de 1 metro;
o Deve ser mantido em todas as situações, em especial durante as refeições;



ETIQUETA RESPIRATÓRIA:
o Cobrir nariz e boca ao tossir;
o Mesmo usando máscara;
o Usar dorso da mão ou lenço descartável, se disponível;
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NÃO IR À ESCOLA NA PRESENÇA DE SINAIS e SINTOMA DA COVID-19:
o Coriza, dor de garganta, espirros, febre, tosse, mal estar geral, diarréia, perda do olfato
e do paladar;
o Os pais deverão comunicar à escola imediatamente para que as providências de
vigilância em saúde sejam tomadas, afim de mitigar o risco de transmissão dentro da
escola;



TESTAGEM:
o É importante sempre testar para a COVID-19 um caso suspeito;
o Pode ser usado como um recurso para encurtamento de quarentena;



RASTREAMENTO DE CONTATOS
o Sempre diante de um caso suspeito e ou confirmado é preciso identificar os contatos e
colocá-los em quarentena e realizar testagem no momento oportuno conforme
recomendação médica;
o Pedimos que aquele que positivar faça a comunicação para os seus contatos, para que
os mesmos possam se colocar em vigilância, reforcem as medidas de biossegurança e
faça a testagem no momento oportuno.



GRUPO DE RISCO:
o Idade igual ou superior a 60 anos; Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência
cardíaca, miocardiopatia isquêmica etc.); Hipertensão; Pneumopatias graves ou
descompensados (asma moderada/grave, DPOC); Tabagismo; Obesidade;
Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
Diabetes mellitus, conforme critério clínico; Doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica; Neoplasia maligna; Gestação de alto risco;
o Recomendamos que NÃO RETORNE PARA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS até que esteja
vacinado com o total de doses recomendadas.
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EVITAR AGLOMERAÇÕES;

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:

NÃO COMPARTILHAR
OBJETOS;
MANTER DISTANCIAMENTO;
LAVAR SEMPRE AS MÃOS;
USAR ÁLCOOL EM GEL.

PARA OS ALUNOS:
Caso o aluno apresente algum SINAL ou SINTOMA da COVID-19 na escola, o que será feito?
o O mesmo será encaminhado para uma sala de espera exclusiva para esse fim, seus
responsáveis serão comunicados e convocados a buscá-lo para atendimento médico o mais
breve possível;
EVITAR tocar o rosto e coçar os olhos,
EVITAR aglomerações;
NÃO COMPARTILHAR objetos, como: lápis, caneta, celular...
Trazer somente os objetos necessários para escola;
Trazer GARRAFA DE ÁGUA de uso pessoal;
Manter DISTANCIAMENTO SOCIAL respeitando as marcações;
Evitar uso de ADORNOS, como: pulseiras, relógios, anéis, brincos grandes.
Manter UNHAS APARADAS pois garante técnica adequada de higiene das mãos;
Recomendamos que meninas venham de CABELO PRESO, isso evita toque repetido na face;
Os homens deverão manter tricotomia facial: a BARBA pode comprometer a adesão da máscara;
Sempre dar descarga após o uso do sanitário com a tampa abaixada;
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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:

PARA OS PROFESSORES













PROMOVER MEDIDAS DE PREVENÇÃO: durante as aulas, contra a COVID-19:
o Promover a higienização das mãos;
o Sinais e sintomas da COVID-19;
o Uso correto da máscara;
o Distanciamento social;
o Etiqueta da tosse;
IDENTIFICAR COMPORTAMENTOS DE RISCO dos alunos E INTERVIR com orientações
educativas em saúde;
EVITAR tocar o rosto e coçar os olhos,
Trazer somente os objetos necessários para escola;
Trazer GARRAFA DE ÁGUA de uso pessoal
Manter DISTANCIAMENTO SOCIAL
CABELOS presos: para evitar toque constate na face
Os homens deverão manter tricotomia facial: a BARBA pode comprometer a adesão da
máscara;
Sempre dar descarga após o uso do sanitário com a tampa abaixada;
Evitar uso de ADORNOS, como: pulseiras, relógios, anéis, brincos grandes
Se houver necessidade de compartilhamento de material educativo, o mesmo deverá ser
higiênizado antes e após o uso;
OBS: O aluno nunca deverá ser privado das atividades de ensino em virtude da recomendação de
não compartilhamento de objetos pessoais!

PROTOCOLO DE

BIOSSEGURANÇA

8
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
PARA PAIS E/OU RESPONSÁVEIS


Recomendamos aos PAIS E RESPONSÁVEIS QUE PERTENÇAM AO GRUPO DE RISCO OU QUE
SEUS FILHOS PERTENÇAM AO GRUPO DE RISCO, mantenham o ensino a distância até que tenha
recebido todas as doses da vacina;



Os pais assinarão um termo de responsabilidade no qual tomam ciência do protocolo de
biossegurança e se comprometem a somar força com a escola afim de: ajudar na promoção e
aplicação das medidas de biossegurança,



Deverão COMUNICAR A ESCOLA se o aluno, ele próprio e/ou os contactantes domiciliares do
aluno tratar-se de caso suspeito e/ou confirmado da COVID-19;



A escola se compromete a comunicar os pais e/ou responsáveis, na situação de: caso
suspeito e/ou confirmado de COVID 19 na escola, assim como após orientação se será
instituída quarentena para aquela sala;



Deverão diariamente PROMOVER MEDIDAS
DE
PREVENÇÃO contra o
novo
coronavírus: distanciamento social, higiene das mãos, etiqueta respiratória e alto índice de
suspeita da COVID-19;



Deverão estar atentos aos COMPORTAMENTOS DE RISCO dos filhos, desencorajando:
aglomerações, compartilhamento de objetos de uso pessoal, coçar os olhos, levar objetos na
boca, tocar a face...



Instruir os filhos a trazer somente os objetos necessários para escola e não compartilhar
objetos de uso pessoal como garrafas, copos...



Não será permitida PERMANÊNCIA DO ALUNO nas dependências do colégio após o término das
aulas, por isso pedimos que sejam pontuais na horário da saída.
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TRANSPORTE ESCOLAR

PARTICULAR
Tenha sempre consigo Álcool em gel à 70%
Evite caronas,
Após ENTRAR no carro higienize as mãos,
Após SAIR do carro higienize as mãos
Mantenha o uso de máscaras.

PÚBLICO
Tenha sempre consigo Álcool em gel à 70%
Mantenha sempre o distanciamento mínimo de 1,5 metro;
Evite tocar em corrimões e outras superfícies de acesso, caso isso seja inevitável, higienize as mãos
com Álcool em gel à 70%
Mantenha uso de máscaras, se possível use N95.
Higienize as mãos ao entrar e sair do transporte

Se possível,
opte por transporte particular, e
com apenas pessoas que
habitem na mesma casa
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HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
A equipe de higienização e limpeza foi treinada pelos profissionais da Materclean, para a implantação
do protocolo estabelecido.

NOVO PRODUTO
Adquirimos um desinfetante com laudo de eficácia comprovada pela ANVISA para uso exclusivo nas
superfícies mais tocadas.

NOVO MATERIAL
Panos de limpeza descartáveis e microfibra, cores diferenciadas para áreas específicas, como banheiros
e superfícies mais tocadas, foram implementados em substituição as flanelas reutilizáveis; garantindo
ainda mais segurança e qualidade no processo de higienização e limpeza, criamos o agente constante de
limpeza: Profissional da limpeza exclusivo para banheiro e outro para as áreas de circulação com a
finalidade exclusiva de higienizar as superfícies mais tocadas: bancadas, maçanetas, torneiras, corrimões,
dispensadores.

NOVA FREQUÊNCIA DE LIMPEZA
As salas serão limpas e higienizadas no mínimo 3x ao dia.
Na presença de um caso positivo para a COVID-19, a sala passará por desinfecção terminal.

DISPENSADORES DE ÁLCOOL EM GEL
Dispensadores de álcool gel foram disponibilizados em locais estratégicos, como entradas das salas e
mesas dos professores, para aumentar a aderência na higienização das mãos.
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O QUE FAZER QUANDO UM ALUNO OU PROFESSOR
TESTAR POSITIVO?
 Comunicar a escola imediatamente;
 A sala passará por uma desinfecção terminal;
 Manter-se em isolamento domicilar por 10 a 14 dias conforme orientação
médica;
 Comunicar pessoalmente as pessoas que tiveram contato até 2 dias
antes do início dos sintomas;
 Os contatos deverão fazer o teste para a COVID-19 no momento
oportuno, conforme recomendação médica, independente da
situação vacinal;
 A sala receberá um comunicado da escola comunicando o caso
positivo;
 A sala receberá um comunicado da escola para que reforce as
medidas de biossegurança nos próximos 14 dias assim como
observe a presença de sinais e sintomas;
 Caso apareça mais um caso na mesma sala ao longo dos 14 dias,
essa sala ficará em quarentena por 14 dias, a contar do última dia
do contato com o caso positivo.
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O QUE FAZER SE O ALUNO OU PROFESSOR FOR UM
CONTATO DOMICILIAR ASSINTOMÁTICO DA COVID19?
 Entende-se por contato domiciliar assintomático, pessoa que convive na
mesma casa com uma pessoa que testou positivo para a COVID-19 e
está assintomática;
o Ex: o pai testou positivo para a COVID-19 e o filho não. Nesse caso
o filho é o contato domiciliar assintomático.
 O contato domiciliar assintomático deverá fazer quarentena junto com o
caso positivo.
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