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EVITE O CONTÁGIO RESPEITE AS RECOMENDAÇÕES FIQUE SEGURO 

 

Desde o inicio de 2020, o mundo vem passando por uma pandemia causada 

pelo vírus do tipo corona, SARS-CoV-2. A Covid-19, causada por esse vírus originou 

uma crise sanitária mundial, e seus impactos vão além do setor da saúde, sendo a 

educação uma das áreas afetadas. 

 No Brasil, em meados de março a crise sanitária e a disseminação da doença 

se agravaram, sendo decretada a suspensão das aulas presenciais em todo o país. 

Diante da implantação das regras de distanciamento social e higienização necessária 

para minimizar a disseminação da doença, alunos, familiares, professores, equipes 

escolares têm enfrentado grandes desafios inesperados. 

O momento atual é de produção de um planejamento para a retomada 

presencial ao espaço escolar, considerando as regras sanitárias e protocolos de 

Biossegurança. 

Não sabemos sobre quando de fato a reabertura das escolas deve ocorrer, 

apenas sabemos que este momento vai chegar. Portanto o melhor a fazer agora é um 

planejamento, buscando estabelecer diretrizes claras para ações em diferentes 

frentes, e organizar uma estrutura de apoio sólida que permita amparar funcionários, 

alunos e famílias no momento de reabertura. 

Resolução SESA Nº 98 DE 03/02/2021 

Regulamenta o Decreto Estadual nº 6.637, de 20 de janeiro de 2021 e dispõe 

sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 nas 

instituições de ensino públicas e privadas do Estado do Paraná para o retorno das 

atividades curriculares e extracurriculares 

 

Protocolo de BIOSSEGURANÇA para retorno de atividade curricular e 

extracurricular! 
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O Centro Municipal de Educação Infantil Alzemiro Motta, apresenta o 

protocolo que oficializa o retorno das atividades presenciais em 2021. 

 

 

As aulas nas instituições de ensino da rede pública e privada no Paraná foram 

suspensas por tempo indeterminado, a partir do dia 20 de março de 2020, em 

decorrência do Decreto nº. 4230, assinado em 16 de março de 2020, como forma de 

reduzir o contato entre as pessoas e como contenção da propagação da nova Corona 

vírus. 

O Centro Municipal de Educação Infantil Alzemiro Motta reconhece a 

importância do acolhimento e da necessidade do retorno gradual das atividades, 

seguindo o protocolo segundo a resolução SESA nº 0098/2021 de 03/02/2021, 

visando sempre à segurança dos nossos alunos e colaboradores.  

 

O QUE SÃO MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA? 

“Ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 

atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente” 

(ANVISA). Assim, baseados em evidências científicas,recomendamos  ações  que 

possam reduzir o efeito da Covid-19 na comunidade escolar nos períodos de  

suspensão  das  atividades  e  quando  do  retorno  das  atividades presenciais. 
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De acordo com as recomendações da Resolução SESA Art. 1, o centro municipal de 

educação infantil Alzemiro Motta retomará gradativamente as atividades presenciais a 

partir de 01/04/2021 adotando o seguinte protocolo: 

 

 QUANTO AO RETORNO: 

 O Retorno será escalonado das atividades presenciais, obedecendo as 

medidas  de  precaução necessárias,  observando  as  orientações  pela Secretaria da 

Saúde à possibilidade  de  flexibilização  do  horário/jornada  de  trabalho,  ou  seja, 

partindo  de  40%  até,  no  máximo,  70-80%  da  sua  capacidade,  pois  os estudos 

apontam para a possibilidade de novas ondas da Covid-19 até que a vacina seja 

produzida. Quando for possível retornar às atividades presenciais no CMEI o retorno 

deverá ser escalonado, conforme a seguir (salvo se houver outras recomendações da 

comunidade): 

1º Direção, coordenação pedagógica, recepção e equipe de limpeza e manutenção.  

A partir do momento em que for definida a data de retorno das atividades presenciais 

didáticas-aulas, tais servidores retornarão com antecedência suficiente para  

discutirem,  alinharem  e  colocarem em prática os protocolos quanto à limpeza dos 

espaços e materiais; 

2º Demais servidores; 

3º Escalonamento/revezamento das crianças, possibilidade de atendimento com 

carga horária diária reduzida, mediante a quantidade de servidores aptos a trabalhar 

presencialmente; 

.4º Totalidade das crianças com carga horária diária de  atendimento reduzida; 

.5º Totalidade das crianças com carga horária ampliada de atendimento (07h30hs às 

11:30h  no  matutino  e  13h  às  17h  no  vespertino),  a  depender  das condições. 
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 Quais cuidados são necessários para o retorno às atividades presenciais 

no CMEI Alzemiro Motta? 

O CMEI Alzemiro Motta deverá monitorar frequentemente a comunidade 

escolar a fim de verificar casos de contaminação pelo novo Corona vírus. No caso de 

diagnóstico positivo para a Covid-19 deverá ser feita testagem ampla da comunidade 

escolar e tomadas as providências cabíveis considerando a articulação entre 

responsabilidade institucional e individual deve-se observar as seguintes orientações: 

Nos dias de chuva será avaliada a possibilidade de atendimento das crianças, 

dado que o cumprimento das recomendações de Biossegurança pode ser dificultado 

ou  até mesmo inviabilizado  em função  das  restrições  de  espaço  físico  

inevitavelmente  promover aglomeração. Servidores, familiares e demais adultos só 

poderão adentrar no CMEI usando a máscara adequadamente, mesmo se não 

apresentarem sintomas da doença. As crianças serão incentivadas a usarem 

máscaras ou face Shields respeitando a idade definido pela saúde. 

 

Servidores, familiares, crianças ou demais pessoas que  apresentarem 

sintomas gripais (tosse, coriza, febre, falta de ar) não poderão adentrar no centro e  

deverão  ser  orientados  a  permanecer  em  isolamento domiciliar  por  14  dias,  

além  de  procurar  atendimento  médico, conforme as orientações das secretarias de 

saúde Estadual e Municipal. Observada e constatada febre na criança durante o 

período em que estiver no CMEI sua  família  será  contatada  imediatamente  e a  

acriança  ficará  sob  o  cuidado  da  Coordenação  Pedagógica  enquanto aguarda  

os  responsáveis  para  buscá-la  e  tomarem  as  providências cabíveis.  

 

Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel a 70% ou 

glicerinado  frequentemente  e  também  após  tossir  ou  espirrar.  No caso das 

crianças, usar água e sabão. 
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 Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou com 

lenço de papel. Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 

após o uso e realizar a higiene das mãos)Evitar tocar nos olhos, no nariz e na 

boca.Manter pelo menos um 1,5m de distância entre você e qualquer pessoa. 

 

 

Evitar cumprimentar outras pessoas com aperto de mãos, abraços ou beijos. 

Não compartilhar objetos pessoais. Evitar viajar durante o período da pandemia. Caso 

seja necessário, ao retornar, o viajante e seus familiares devem monitorar seus 

sintomas por  14  dias  e  seguir  os  protocolos  nacionais,  mantendo   a direção e 

coordenação informado. 

Quais são as recomendações específicas para a organização dos espaços-

tempos no CMEI, Alzemiro Motta. 

 

ENTRADA: 

Disponibilizar – trocar pelo menos uma vez  por  turno  –  panos umedecidos 

em água sanitária para limpeza dos calçados nos acessos de entrada ao CMEI, tais 
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como: recepção, refeitório e entrada dos fundos. Utilizar faixas ou marcações nos 

acessos de entrada à instituição para limitar a distância mínima de segurança de 1,5m 

entre pessoas, a fim de manter um distanciamento seguro. 

Organizar a entrada das turmas, nos fundos MATERNAL I, MATERNAL II e 

MATERNAL III, deixando a parte da frente somente para as turmas de PRÉ “A” e PRÉ 

“B”, para evitar aglomeração.Na recepção será atendido um número restrito de 

pessoas ao mesmo tempo, observadas as recomendações e marcações quanto ao 

distanciamento. No período de “acolhimento” das crianças, logo no retorno às 

atividades de ensino presenciais, somente um responsável deverá levar a criança à 

sala, utilizando máscara, obrigatoriamente, e evitando aglomeração. Tão logo seja 

possível, as crianças serão recebidas na  recepção  e direcionadas à sala. 

 

Aferir a temperatura de todas as pessoas que adentrarem no CMEI por um 

período inicial de 15 dias, podendo ser prorrogado e avaliado, conforme orientações 

vigentes.  Caso a temperatura seja superior a 37.0ºC, o acesso não será permitido e a 

pessoa será orientada quanto aos protocolos. 

 

 

Viabilizar a higienização das mãos tanto das crianças, como dos servidores e  

familiares  ao  adentrarem  no  setor,  por  meio  da  lavagem das mãos com água e 

sabão, da disponibilização de álcool em gel a 70%ou glicerinado (no caso das 

crianças, usar água e sabão) em todo espaço no interior do prédio Manter cartazes 

informativos quanto aos procedimentos de entrada e outros procedimentos 
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considerados necessários. Organizar as mesas, as cadeiras e os bancos de modo a 

possibilitar um distanciamento seguro. 

 

Realizara higienização das superfícies  das  mesas  e  cadeiras  após  as 

refeição de cada turma e ampliar a frequência de limpeza do ambiente, incluindo  o  

lavatório,  bebedouro,  torneiras,  tomadas,  pilastras,  etc.,pelo menos uma vez ao 

turno.Não compartilhar alimentos e objetos de uso pessoal. À equipe de sala deverá 

servir o almoço/jantar às crianças, inclusive no caso de repetições, para evitar o 

deslocamento das mesmas. 

 

REFEIÇÕES 

Higienizar as mãos com água e sabão.  Todos os servidores e crianças 

deverão lavar as mãos antes das refeições. Manter horários alternados para as 

refeições, das crianças e dos servidores, a fim de evitar aglomeração e possibilitar o 

distanciamento adequado. O lanche não deverá ser compartilhado. 

 

Os pais que autorizarem seus filhos a realizar as atividades complementares 

extracurriculares presenciais necessitam enviar à Secretaria da Escola o Termo de 

Compromisso com as medidas de segurança da Secretaria de Estado da Saúde 

assinado (anexo), tendo em vista que as famílias terão o direito de escolher se o filho 

participará ou não dessas atividades na escola. 
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Ressaltamos que este não é retorno das aulas presenciais, sendo que as 

mesmas continuam na forma remota. A frequência às atividades complementares 

extracurriculares presenciais não substituirá as aulas remotas, devendo o estudante 

continuar a realizar as atividades propostas. Os pais e responsáveis deverão ajudar 

na conscientização das medidas de segurança e higienização necessárias. 

 Os estudantes que necessitam de 

atendimento especializado podem ter acesso às aulas presenciais somente mediante 

autorização médica, respeitando a ordem do protocolo definido, observando os 

horários de atendimento definidos pela equipe pedagógica. 

A montagem das turmas respeitará o distanciamento segundo as normativas 

do Governo do Estado do Paraná. As salas foram reorganizadas respeitando a 

orientação de distanciamento mínimo de 1,5 m². 
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 Proíbe-se o compartilhamento de qualquer objeto (toalhas, copos, canetas, 

lápis, borrachas, livros, cadernos, dentre outros) sendo que esses materiais serão 

mandados na mochila de cada criança. 

 

 Para os docentes e alunos, será obrigatório o uso de máscaras a partir do 

maternal, Três anos. Os professores e funcionários utilizarão os EPI’s (equipamentos 

de proteção individual) necessários de acordo com sua função. 

 Para cada sala de aula, será disponibilizado frasco dosador de álcool em gel e 

os professores farão a distribuição do mesmo nas mãos das crianças. A higienização 

das salas será realizada antes do início de cada turno e as mesmas serão mantidas 

ventiladas, mesmo quando se fizer necessário o uso do ar condicionado. 

Os banheiros serão higienizados antes da abertura da Escola, no fechamento e 

a cada três horas. Serão usadas toalhas de tecido ou de papel umedecidas com 

desinfetante autorizado pela ANVISA para limpar itens eletrônicos que são tocados 

com frequência (ex.: telefones, teclados, controles remotos). Diariamente, será 

realizada a coleta e remoção do lixo. O mesmo será ensacado em recipientes 

apropriados, para o correto descarte. 
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ATENDIMENTO AO PUBLICO 

O atendimento ao público será feito, preferencialmente, de forma on-line ou via 

telefone e caso seja necessário atendimento presencial, deverá ser previamente 

agendado. A entrada de fornecedores de insumos, prestadores de serviços, será 

permitida, preferencialmente e quando possível, fora dos horários de entrada, saída e 

intervalos dos alunos. Esses profissionais deverão seguir todos os procedimentos 

preventivos de segurança e higienização e o uso da máscara é obrigatório. 

 ATIVIDADE FISICA EM PROMOÇÃO A SAÚDE E BEM ESTAR 

Os alunos serão atendidos de forma individualizada, sem contato físico, em 

espaços grandes, arejados, em atividade escalonada, em forma de circuitos 

individuais; utilizando-se estratégias pedagógicas de desenvolvimento físico e mental, 

sendo usado o parque e o piso por pequenos grupos. 

 GRUPOS DE RISCO 

 Conforme a Resolução SESA Nº 1231/2020 art. 13, de 09 de outubro de 2020: 

Estudantes, professores, trabalhadores, frequentadores da instituição de 

ensino que pertencem aos grupos de risco, conforme definido na Portaria conjunta nº 

20, do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, de 18 

de junho de 2020 e Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, podem 

frequentar as atividades presenciais, desde que em local arejado e higienizado ao fim 

de cada turno. 

São considerados pertencentes ao grupo de risco: 

I - idade igual ou superior a 60 anos; 

II - gestantes em qualquer idade gestacional; 

III - lactantes com filhos de até 06 meses de idade; 

IV - pessoas com as seguintes condições clínicas: cardiopatias graves ou 

descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de 

arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumáticas graves ou 

descompensadas (portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC ou 

asma moderada/grave); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio 

avançado (graus 3, 4 e 5), doença hepática em estágio avançado, diabéticos 

conforme juízo clínico, e obesidade (IMC >=40). 
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A escola organizou a escala dos funcionários responsáveis pela triagem, 

fornecendo-lhes treinamento antecipado; 

 Caso alguma pessoa se recuse a ter a temperatura aferida ou insista em 

entrar na Escola com a temperatura elevada, o colaborador deve comunicar a direção 

ou coordenação; 

 Nos casos suspeitos, a instituição de ensino irá documentar e comunicar às 

Secretarias Estadual e Municipal de Saúde para monitoramento destas situações; 

 Caso ocorra contaminação com disseminação entre estudantes, professores 

ou demais colaboradores, a instituição será interditada por 14 dias, retornando para o 

modelo de aulas 100% remotas durante este período; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Conforme Art. 2º da Resolução Nº 3.943/2020, para viabilizar o cumprimento 

do disposto no artigo 1º, as instituições de ensino deverão obedecer as medidas de 

prevenção e controle dispostas na Resolução SESA nº 1.231 de 9 de outubro de 2020 

ou outra venha a substituí-la. 

Este protocolo foi elaborado pela Comissão Interna de Retorno às atividades 

extracurriculares presenciais e foi apresentado à Comissão que representa os pais 

dos alunos. 

Será comunicado aos pais e responsáveis sobre novos alinhamentos e 

determinações que poderão ocorrer conforme o monitoramento do Covid-19, 

seguindo orientações da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. 

Segue anexo, termo de compromisso com as medidas de Segurança da 

Secretaria de Estado da Saúde, que deverá ser assinado pelo responsável do aluno e 

entregue à secretaria escolar. 

Comitê Permanente de Monitoramento/Acompanhamento do retorno às aulas 

presenciais. 

Diretor Pedagógico: Marilene Sandra Blauth 

Secretária de Educação: Eva Luzia Barcki Mazuco 

Coordenadora Pedagógica: Marisa Aparecida Marafon Barcki 

Orientadora Pedagógica: Elza Jahn de Lima. 

Secretaria Escolar: Marcio Bepller 

Representante dos professores: Francieli Mazuco Cechinel 

Representante da saúde: Roberto  Lavarda 
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PINHAL DE SÃO 

BENTO 

TERMO DE COMPROMISSO COM PROTOCOLO DE SEGURANÇA DO COVID-19 

RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DE ACORDO COM O CONTIDO NO 

DECRETO 6.637 DE 20 DE JANEIRO DE 2021 

Eu, _________________________________________________________________ 

Portador do CPF número:_________________________________responsável pelo  

estudante__________________________________________________matriculado 

no______ ano, turma ________, da Instituição de Ensino Municipal Escola Primo 

Savoldi - Ensino Fundamental Anos Iniciais, DECLARO que: 

 Estou ciente  sobre os protocolos de segurança necessários  durante a 

pandemia  de Covid-19. 

 O estudante matriculado nesta instituição de ensino não apresentou, nos 

últimos 14(quatorze) dias  nenhum dos sintomas de contaminação, tais como 

febre, tosse ou que teve o diagnostico de infecção pelo Covid-19. 

 Entrarei em contato com a instituição de ensino caso o estudante  apresente  

quaisquer dos sintomas  causados pela  infecção do Covid-19. 

 O estudante  esta ciente que necessita usar constantemente  a mascara de 

tecido  assim como realizar a correta higienização das mão por meio de 

lavagens com água e sabão  e por uso do álcool  em gel, bem como 

RESPEITAR TODAS AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO DE 

SEGURANÇA DE RETORNO ÀS AULAS. 

 Caso o estudante seja contaminado com o Covid-19, todos os membros da 

família deverão ficar em isolamento. 

 O estudante, mesmo retornando  ao modelo presencial necessita 

continuar a realizar as atividades remotas, nos dias de revezamento em 

que o estudante  estiver nas atividades à distância.  

 (  ) utiliza transporte escolar municipal. Nome da linha  

 (  ) utiliza transporte particular 

 (  ) utiliza outros meios de locomoção para chegar até a escola: bicicleta, a pé, 

etc. 

Local onde mora: _________________________________________ 

Pinhal de São Bento,___/___/______ 

 

Assinatura do Responsável 

 


