
 

 

 

Prudentópolis, 31 de janeiro de 2022.  

 

PROTOCOLO SANITÁRIO – SEGURANÇA DE RETORNO ÀS AULAS 

  É com muita alegria que anunciamos a retomada das aulas presenciais 

no nosso Colégio. 

  Sabemos que a pandemia ainda existe, e a estabilização completa ainda 

não é certa, havendo oscilações nas curvas da doença, variantes e ainda, 

muitas incertezas. 

  Por isso, este retorno se dará em conformidade com a legislação 

vigente e Protocolo de Biossegurança elaborado pelo Ministério da Educação e 

Saúde, e o Colégio tomará algumas medidas para aumentar, ainda mais a 

prevenção de contágio como: 

 Higiene das mãos. 

 Distanciamento entre mesas e cadeiras. 

 Uso de máscaras e capacitação dos profissionais. A máscara também deve ser 

utilizada durante atividades físicas. Além disso, deve ser mantida 

quantidade suficiente de máscaras para as trocas durante o período de 

permanência no Colégio, considerando o período máximo de uso de 3 horas 

para máscara de tecido e 4 horas para máscara cirúrgica, ou trocas sempre 

que estiverem úmidas ou sujas. 

 Manutenção de ambientes ventilados. 

 Medição de temperatura de estudantes e profissionais ao chegarem no ambiente 

escolar 

 Cuidado máximo com o uso de áreas comuns, como bibliotecas, parquinhos, 

pátios e quadras. No caso da prática de atividade física, optar sempre que 

possível por atividades individuais e ao ar livre. 

 Evitar ao máximo uso de materiais coletivos e o compartilhamento de 

materiais. Orientar ainda que os estudantes levem suas garrafas de água, 

evitando a utilização de bebedouros coletivos e o compartilhamento de 

garrafas. 

 Se for identificado um aluno com sintomas de síndrome gripal, a escola irá 

acionar os responsáveis e orientar o encaminhamento para um médico 

particular ou Unidade Básica de Saúde (UBS). Os pais ou responsáveis dos 

estudantes e os profissionais de educação também deverão comunicar a escola 

do aparecimento de sinais, bem como se teve/tem contato próximo com caso 

confirmado ou suspeito de Covid-19 e suas variantes, assim como H3N2. Em 

situação de caso confirmado, será providenciada a limpeza e desinfecção 

imediata do ambiente. Os profissionais e a comunidade escolar devem ser 

informados, e as atividades escolares serão reavaliadas. 

 

  A atenção aos cuidados básico e atitudes INDIVIDUAIS garantirá a 

preservação da saúde DE TODOS. Portanto, contamos com a sua total 

colaboração. 

 

  Att, 

Direção.  


