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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS  

 
Educação Infantil, Ensino Fundamental (séries iniciais e finais) Ensino Médio e 

Educação Profissional 
 
 

1. JUSTIFICATIVA: 

  O propósito deste plano de contingência é o de fornecer informações claras, coerentes 

e práticas visando orientar toda a comunidade educativa quanto aos procedimentos de 

segurança necessários para o retorno das atividades escolares presenciais após período de 

quarentena em razão da Pandemia pela Covid-19. Propõe diretrizes para uma retomada 

consciente, de forma presencial, estabelecendo medidas de prevenção, conforme 

orientações do Protocolo de Biossegurança e em obediência à Resolução SESA Nº 860/2021 

e a Resolução Nº 4.461/2021 – GS/SEED. Sendo assim, o Colégio Sant’Ana retornará com 

suas atividades escolares na “FORMA PRESENCIAL” para todos os estudantes a partir 

do dia 04/10/2021.  

 

2. OBJETIVOS: 
 

2.1. Fortalecer a infraestrutura do Instituição de Ensino investindo na compra de 

materiais e produtos específicos que sirvam de suporte para a prevenção e 

contenção da propagação do vírus. 

2.2. Estabelecer estratégias de ação como forma de prevenir, monitorar e controlar a 

Covid-19; 

2.3. Assegurar um retorno consciente e seguro das aulas presenciais para alunos, 

professores e funcionários obedecendo a todos os protocolos de biossegurança, a 

fim de eliminar os riscos que venham a comprometer o bem-estar e a qualidade de 

vida. 

2.4. Propor meios que venham a estimular os estudantes a tornarem-se fiscais da 

prevenção e propagação do vírus fora do ambiente escolar. 

2.5. Desenvolver dinâmicas que sirvam de subsídios para esclarecimento de dúvidas 

dos alunos, respeitando a faixa etária de cada nível.  

2.6. Assegurar supervisão efetiva para o cumprimento do protocolo de biossegurança. 
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3. ESTRATÉGIAS DE CONTINGÊNCIA SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS 

POR OCASIÃO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. 

 

3.1. MEDIDAS INICIAIS 

3.1.1. Permanência da equipe de apoio, criada no início do ano letivo, para gestão de 

crise, composta pelo grupo gestor, conselho técnico pedagógico, psicologia escolar, 

técnica em enfermagem, técnica em segurança do trabalho, serviço de 

comunicação e Marketing, colaboradores do setor administrativo, representantes de 

alunos, professores e familiares; 

3.1.2. Comunicação e esclarecimento das medidas adotadas aos professores e 

funcionários por meio de reuniões no modelo híbrido e informativos, via whatsapp. 

3.1.3. Comunicação e esclarecimento das medidas adotadas às famílias por meio de 

informativos disponibilizados no site, facebook e grupos de whatsapp. 

3.1.4. Readequação de espaços; número de alunos por sala obedecendo 1,0 (um metro) 

de distanciamento, circulação de pessoas, estratégias para entrada e saída dos 

estudantes, recreios, intervalos, entre outros. 

3.1.5. Mapeamento do grupo de risco através de pesquisas e enquetes com os familiares. 

 

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS. 

4.1. INFORMAÇÕES À COMUNIDADE EDUCATIVA: 

Todas as informações referentes aos cuidados a serem observados no combate à COVID-

19, no retorno e decorrer das aulas presenciais, estarão disponíveis: 

 No site do Colégio Sant´Ana (canal oficial), através dos endereços eletrônicos:  

www.santanapg.com.br 

www.novo.santanapg.com.br 

http://www.santanapg.com.br/
http://www.santanapg.com.br/
http://www.novo.santanapg.com.br/
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 Fan page do Colégio disponível na rede social Facebook. 
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 Reuniões online com alunos, professores e familiares, utilizando o aplicativo MEET. 

 

 

 Fixação, em lugar visível e em pontos distintos de circulação do Colégio, de cartazes, 

adesivos e banner com orientações sobre os cuidados a serem tomados para a 

prevenção do Covid-19, de maneira clara e atrativa. 
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 Apresentação do Plano de Ação de retomada para toda a comunidade educativa.  

 Atendimento às dúvidas pelo Telefone: (42) 3224-0301 e e-mail: 

orienta@santanapg.com.br  

 

4.2. CAPACITAÇÃO: 

Adequação às novas estratégias para o retorno presencial para toda a equipe escolar 

envolvida, docentes, estudantes, técnico-administrativos, prestadores de serviços e 

colaboradores para o cumprimento das normas de higiene e distanciamento social  

 

4.3. AQUISIÇÕES E/OU MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS PARA A PREVENÇÃO DO 
COVID-19: 

4.3.1. Totens com dispensadores de álcool em gel a ser distribuídos nos pontos de acesso 
à Instituição de Ensino. 

http://www.santanapg.com.br/
mailto:orienta@santanapg.com.br
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4.3.2. Termômetros sem contato digital infra-vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santanapg.com.br/


C O L É G I O  S A N T ’ A N A 
                     EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PROFISSIONAL E NORMAL   

RUA PINHEIRO MACHADO, 189 - CENTRO - PONTA GROSSA - PR.  

CEP. 84010-310 -  FONE: (042) 3224-0301 

www.santanapg.com.br                  
 

4.3.3. Tapetes para desinfecção dos calçados. 

                         

 

4.3.4. Lixeiras com tampa e pedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. Viseira de proteção (Face Schield) 
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4.3.6. Frascos de álcool em gel  

  

4.3.7. Luvas de látex 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.3.8. Touca descartáveis 
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4.3.9. Fitas para demarcação  

 

 

                                                                              

4.4. MEDIDAS GERAIS DE CONTROLE E PREVENÇÃO: 

4.4.1. O acesso dos estudantes no Colégio somente será autorizado após mapeamento 

prévio junto aos familiares, quanto ao enquadramento nos grupos de riscos ou 

presença de infectados no ambiente familiar. 

4.4.2. Os pais e responsáveis deverão assumir a responsabilidade de comunicar a escola 

em caso de suspeita de Covid-19 no aluno ou familiar), através de canal de 

comunicação específico. 

http://www.santanapg.com.br/
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4.4.3. Os professores e funcionários que apresentarem sintomas respiratórios ou 

compatíveis com a Covid-19 e/ou que tiveram contato com pessoas sintomáticas, 

deverão informar imediatamente o Colégio, através de canal de comunicação 

próprio. 

4.4.4. Promover atualização dos contatos de emergência dos seus alunos, professores e 

funcionários.  

4.4.5. Proporcionar o imediato afastamento de aulas e/ou atividades presenciais de 

alunos, professores, funcionários ou colaboradores que se enquadrem nos grupos 

de riscos, sem prejuízo de acompanhamento das aulas e remuneração, 

respectivamente. 

4.4.6. Aferir a temperatura de todas as pessoas que ingressarem nas dependências da 

Instituição de Ensino, por meio de termômetro digital infravermelho, vedando a 

entrada daquelas, cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 graus e 

encaminhando-a ao serviço de saúde. 

4.4.7. Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados necessários a serem adotados 

em casa e no caminho entre o domicílio e a Instituição de Ensino. 

4.4.8. Elaborar plano de ação para a organização de fluxos para entrada, permanência, 

circulação, intervalos e saída da clientela educativa de modo a ser respeitado as 

normas de distanciamento social e, consequentemente, evitar aglomerações. 

4.4.9. Readequar os espaços físicos delimitando a capacidade máxima de pessoas em 

todos os ambientes a serem usados, respeitando o distanciamento mínimo 

obrigatório de um metro (1,0m) de distância entre pessoas com máscara de 

proteção facial. 

4.4.10. Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das 

medidas de distanciamento social. 

4.4.11. Uso de bebedouros somente para encher as garrafas de água, sendo que a 

liberação dos alunos para este fim será, individualmente, durante as aulas e com 

monitoramento. 

4.4.12. Uso de elevadores destinado apenas para pessoas com dificuldades ou limitações 

para deslocamento; 

4.4.13. Suspensão de todas as atividades que possam causar aglomeração até a liberação 

pelos órgãos competentes.  

http://www.santanapg.com.br/
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4.4.14. Ponto biométrico: os colaboradores deverão tocar apenas na área reservada para 

a leitura da digital. Deverão estar usando máscaras, manter o distanciamento na fila 

(respeitando as marcações no piso) e higienizar as mãos antes e depois de 

assinalar o ponto biométrico. Ao final de cada turno, as equipes de limpeza 

higienizarão o equipamento. 

4.4.15. Orientar alunos e funcionários da Instituição de Ensino, quanto às normas 

adotadas, tais como: 

 Trazer máscaras adicionais de casa, a fim de que sejam trocadas a cada duas    

horas. 

 Fazer uso do uniforme somente no ambiente escolar e a trocá-lo diariamente, 

além de fazer a higienização diária de calçados e mochilas. 

 Manter as unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e minimizar o uso de 

adereços que dificultem a higienização das mãos, tais como pulseiras e anéis. 

 Higienizar regularmente os aparelhos celulares, computadores e tablets pelo 

menos uma vez por dia (utilizando produto sanitizante disponibilizado pelo 

Colégio). 

 Evitar o compartilhamento de equipamentos e materiais didáticos, material 

escolar, objetos pessoais, como roupas, escova de cabelo, maquiagens, 

brinquedos, entre outros.  

 Evitar contatos e comportamentos sociais como abraços, apertos de mão e 

beijos. 

 Não partilhar alimentos e nem utilizar os mesmos utensílios, como copos, 

talheres, pratos etc.; 

 

4.5. A CONDUTA PARA O CASO DE SINTOMAS SUSPEITOS: 

4.5.1. Criação de canal de comunicação específico para comunicar casos suspeitos: o 

reporte dos casos suspeitos, seja por parte dos colaboradores ou dos alunos, será 

feito às coordenações de cada setor. Sendo confirmada a contaminação o Colégio 

comunicará, imediatamente, todas as pessoas que tiveram contato com a pessoa 

que deverá permanecer em monitoramento. Fica a encargo do responsável pelo 

canal de comunicação repassar as informações ao RH para os procedimentos 

legais. 

http://www.santanapg.com.br/
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4.5.2. Fazer a desinfecção dos objetos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, 

bem como da área de isolamento. 

4.5.3. Efetuar registro de acompanhamento de todas as pessoas afastadas suspeitas de 

contaminação, bem como realizar monitoramento diário da situação. 

4.5.4. O Colaborador ou professor que apresentar sintomas será imediatamente afastado, 

isolado e orientado a seguir protocolo da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que 

atestados ou declarações podem ser enviados via e-mail ou whatsapp para o RH, a 

fim de evitar trânsito até a unidade. Após cumprimento da quarentena (14 dias) e 

liberação médica o funcionário poderá retornar à escola para suas atividades 

normais. 

 

4.6. NO CASO DE DETECÇÃO DE ACOMETIDOS DOS SINTOMAS E/OU 

ENVOLVIMENTO COM AMBIENTES ONDE HAJA POSITIVADOS À COVID: 

4.6.1. Haverá orientação para isolamento imediato, além do compromisso de reportar à 

autoridade sanitária competente, sem gerar qualquer situação de constrangimento 

aos estudantes ou funcionários que possam ter sido expostos ao vírus. 

4.6.2. Preencher os formulários informados na Nota Orientativa 03/2021 da Secretaria de 

Estado da Saúde e suas atualizações, disponível em: 

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021- 

04/NO_03_2021_IDENTIFICACAO_E_CONTROLE_DE_CASOS_DE_COVID_19 

_EM_INSTI%20TUICOES_DE_ENSINO_NO_ESTADO_DO_PARANA_V1.pdf. 

4.6.3. Em cumprimento a Resolução SESA Nº 860/2021: 

Art. 16º - Na presença de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 na 
Instituição de Ensino, há a possibilidade de cancelamento das atividades 
presenciais de forma parcial ou total de uma turma ou mais e, eventualmente, 
de toda Instituição.  
Parágrafo único: A decisão pelo fechamento de uma ou mais salas de aula, 
ou até mesmo da Instituição de Ensino como um todo, deve ser realizada em 
tempo oportuno e, portanto, não demanda da espera pela publicação de atos 
normativos específicos para este fim emitidos por órgãos de saúde. 

 

4.6.4. Canais a serem informados:  
 

SETOR CONTATO 
Fundação Municipal 
de Saúde de Ponta 
Grossa. 

Notificação de todos os casos suspeitos ou confirmados: 
LINK: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvGW2nPwCmLMzCTQNd1PC0W8nne_ 
N1w3E3hCRHRJQlyx6fFg/viewform, 

Vigilância em Saúde Dúvidas:  Telefone (42) 32201000 - Ramal 4023 ou 4024  
(Priscila Endler Pontarollo) 

http://www.santanapg.com.br/
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SEED  

Monitoramento para casos suspeitos:  
LINK: https://rebrand.ly/monitoramentoescolar 
 

Para saber o contato das unidades de saúde mais próxima da instituição de 
ensino. 
LINK:https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Hospitais-e-unidades-proprias 

 
 

4.7. QUANTO ÀS MEDIDAS DE HIGIENE DOS AMBIENTES: 

4.7.1. Higienizar as dependências da Instituição de Ensino, diariamente, antes da     

chegada e a cada intervalo de turno de funcionamento, conforme protocolos de 

higienização estabelecidos pela vigilância sanitária. 

4.7.2. Dar atenção especial às superfícies de uso comunitário, tais como mesas e bancos 

da praça de alimentação e pátio, maçanetas, corrimões, puxadores de portas e 

janelas, interruptores de luz e acessórios de instalações sanitárias. 

4.7.3. Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos, máquinas e materiais de uso 

coletivo após o manuseio, tais como equipamentos esportivos, tatames, 

colchonetes, impressoras, teclados de computador, mouses, telefones, entre 

outros. 

4.7.4. Redobrar a higienização de pisos com mais fluxo de alunos. 

4.7.5. Estar atento à reposição de produtos de higiene de forma a atender necessidade 

específica do local. 

4.7.6. Os panos de limpeza devem ser higienizados diariamente. 

4.7.7. Fazer a retirada do lixo diariamente e adequadamente. 

4.7.8. Disponibilizar kit de higiene nos banheiros, com sabonete líquido, toalhas de papel 

e álcool 70% (setenta por cento). 
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4.7.9. Manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes favorecendo a ventilação. 

4.7.10. Manter limpos filtros e dutos do ar condicionado. 

4.7.11. Acompanhamento e supervisão contínua das equipes de limpeza para certificar-

se da correta utilização dos produtos e compreensão dos protocolos de 

higienização. 

4.7.12. A equipe da limpeza deverá usar equipamentos de EPI em todas higienizações. 

 
4.8. QUANTO À ENTRADA E SAÍDA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

4.8.1. Agilizar e organizar o serviço de drive-thru na entrada e saída dos estudantes 

evitando aglomerações.  

4.8.2. Orientar a entrada dos estudantes de modo que os fiscais de cada portão e dos 

pontos estratégicos, dentro da Instituição, façam o encaminhamento dos alunos até 

as salas de aula. Os professores, por sua vez, os aguardam na sala de aula minutos 

antes do horário de entrada, a fim de organizar o espaço de acordo com as normas 

estabelecidas no Plano de Biossegurança. 

4.8.3. Organizar a saída dos estudantes através de escalonamento para evitar 

aglomerações. 

4.8.4. Orientar os pais responsáveis e/ou cuidadores quanto às regras de uso de máscara 

de proteção facial e de distanciamento mínimo obrigatório nas dependências 

externas do Colégio quando da entrada ou da saída de alunos, sinalizando no chão 

a posição a ser ocupada por cada pessoa. 

 

http://www.santanapg.com.br/
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4.8.5. Não permitir a entrada dos familiares ou responsáveis no estabelecimento de 

Ensino, exceto casos especiais e com autorização da Equipe de Comissão Interna 

de Biossegurança. 

4.8.6. Obrigatoriedade no uso individual de máscara facial para a entrada no recinto. 

4.8.7. Higienização e desinfecção dos calçados em tapetes higiênicos utilizando álcool 

70% e mãos utilizando os totens com dispositivos de álcool em gel.  

4.8.8. Aferição da temperatura com aparelho digital infra-vermelho. 

4.8.9. Obedecer aos horários de escala por turmas para entrada e saída, para evitar 

aglomerações. 

4.8.10. Obedecer aos locais preestabelecidos de cada turma para entrada e saída da 

Instituição. 
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4.8.11. Obedecer a entrada pelos portões destinados a cada turma ou nível de Ensino. 
 
 

5. QUANTO À SALA DE AULA: 

5.1.1. Manter o local com ampla ventilação, mantendo – janelas e portas abertas para livre 

circulação do vento. 

5.1.2. Uso obrigatório de máscaras (alunos e professores). 

5.1.3. Obedecer ao escalonamento preestabelecido pela equipe de coordenação 

respeitando a metragem de distanciamento social (1,0m) para a disposição das 

carteiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Uso de carteiras individuais sem a possibilidade de trabalhos em duplas ou equipes. 
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5.1.5. Disponibilização de álcool em gel 70%, na porta de entrada de cada sala de aula, 

para higienização das mãos. 

5.1.6. Orientar para que cada aluno providencie seu Kit de Segurança contendo álcool 

gel individual, máscaras, toalhinha de mão e de mesa. 

5.1.7. Estar atento ao uso e descarte correto das máscaras feito pelos alunos, assim como 

a higienização das mãos e precauções a serem tomadas no caso de espirros e 

tosses e contato com boca e olhos. 

5.1.8. Orientar os alunos para não compartilharem objetos pessoais e evitar cumprimentos 

como apertos de mãos, abraços e beijos. 

5.1.9. Manter o cabelo preso e evitar o uso de acessórios como brincos e anéis. 

5.1.10. Redução de materiais dentro das salas, como livros, brinquedos e outros, 

mantendo-se o estritamente necessário para atividades didático-pedagógicas. 
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6. QUANTO À ORGANIZAÇÃO E DINÂMICA DAS AULAS: 

6.1. MODALIDADE PRESENCIAL   

Em obediência à Resolução SESA Nº 860/2021 e a Resolução Nº 4.461/2021 – GS/SEED, 

se dá o retorno das atividades escolares na “FORMA PRESENCIAL” para todos os 

estudantes. A modalidade online passa a ser oferecida apenas para os estudantes que 

estiverem em isolamento ou quarentena para a COVID-19, que façam parte do grupo de risco, 

segundo laudo médico e, por revezamento, quando não houver espaço na sala de aula 

respeitando 1m (um metro) de distanciamento. Os estudantes que não se encaixam em 

nenhum destes quesitos, deverão participar das aulas, PRESENCIALMENTE, sendo que não 

poderão fazer uso do Meet.  

As "salas estúdios" montadas em todas as salas de aula, com aquisição de 

equipamentos (computadores, câmeras e microfones) continuam em funcionamento, com 

transmissão ao vivo, aos alunos que se encaixem ao grupo dos que necessitam assistir as 

aulas online, através do link permanente da turma criado para o acesso às aulas pelo google 

meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. A prática de educação física, será realizada em quadra fechada, mas respeitando o 

distanciamento necessário entre os alunos, priorizando os exercícios físicos, 

atividades de relaxamento e recreações que não exijam o toque com os colegas. 

 
 

7. QUANTO AOS LABORATÓRIOS: 

7.1.1. Os teclados dos computadores serão cobertos com filme de PVC para facilitar a 

higienização. 

7.1.2. Será obrigatório o uso máscara, luvas de látex, touca descartável, cobrindo todo o 

cabelo e orelha, sem uso de adornos. 
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7.1.3. Obrigatório o uso de jaleco, máscara, luvas de látex, touca descartável, cobrindo 

todo o cabelo e orelha, sem uso de adornos (Análises Clínicas e Química) 

7.1.4. Retirar o jaleco antes de sair do Laboratório. 

7.1.5. Não manusear celulares e bolsas dentro do Laboratório, sendo que estes pertences 

deverão ficar em lugar pré-determinado. 

 
 

8. QUANTO AOS HORÁRIOS DE INTERVALO, BANHEIRO, RECREIO E LANCHE:  
 

8.1. Intervalos: para o Ensino Fundamental II, Médio e Educação Profissional a equipe 

de coordenação e fiscais de corredor cuidam das salas para a troca de aulas. 

8.2. Banheiros: os alunos são liberados durante as aulas, individualmente, sendo 

monitorados pelos fiscais de corredor, a fim de evitar aglomerações. 

8.3. Recreio: é realizado na própria sala de aula com a presença do professor na 

Educação Infantil e Séries Iniciais para evitar o compartilhamento de alimentos e 

objetos de uso pessoal. Nas Séries Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

as salas são monitoradas pelos fiscais de corredor. As máscaras faciais devem ser 

retiradas somente no horário de ingestão de alimentos, precisando ser colocada 

imediatamente ao término das refeições. 

8.4. Lanche: Os alunos podem trazer lanche de casa ou encomendar na cantina.  

8.4.1. No caso da compra de lanche os fiscais buscam os alunos por corredor 

acompanhando-os até a cantina e monitorando as filas. 
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8.4.2. Os professores farão o horário de intervalo em ambiente próprio, mantendo-se o 

distanciamento necessário e obedecendo uma escala de rodízio, se necessário. 

8.4.3. Para o cafezinho serão disponibilizados copos descartáveis. 

 

9. CANTINA:  

9.1. Quanto às medidas de higiene do ambiente: 

9.1.1. Higienizar as dependências da Cantina e praça de alimentação, diariamente, antes 

da chegada e a cada intervalo de turno de funcionamento, conforme protocolos de 

higienização estabelecidos pela vigilância sanitária. 

9.1.2. Dar atenção especial às superfícies de uso comunitário, tais como bancada da 

cantina, mesas e bancos da praça de alimentação.  

9.1.3. Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos, máquinas e utensílios, após o 

manuseio. 

9.1.4. Os panos de limpeza devem ser higienizados diariamente. 

9.1.5. Fazer a retirada do lixo diariamente e adequadamente. 

9.1.6. A equipe da limpeza deverá usar equipamentos de EPI em todas higienizações. 

 

9.2. Quanto aos cuidados: 

9.2.1. Quanto aos recipientes utilizados na preparação e conservação dos lanches 

devem ser de fácil higienização e providos de tampas. 

9.2.2. Os funcionários precisam fazer uso de Vestuário adequado para este fim, tais 

como: avental, toucas, máscara facial e luvas descartáveis além de viseira de 

proteção (face shield). 

9.2.3. Manter as unhas cortadas ou aparadas e não fazer uso de adereços, tais como 

brincos, pulseiras e anéis. 

 

9.3. Quanto ao atendimento aos estudantes:  

9.3.1. No momento do atendimento e após o pagamento disponibilizar álcool gel 

imediatamente para a higienização das mãos. 

9.3.2. Os lanches devem ser colocados em embalagens descartáveis.   
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10. Quanto aos espaços lúdicos de apoio: 

10.1.1. Parques infantis: com uso escalonado e desinfecção do espaço e brinquedos 

após a troca de cada grupo. 

10.1.2. Sala de leitura e brinquedoteca: Selecionar e reduzir a quantidade de materiais 

disponíveis nestes espaços, como livros e brinquedos, mantendo apenas o que for 

estritamente necessário para as atividades didático-pedagógicas, assim como os 

de fácil higienização. A recreação nesse espaço será de forma escalonada e 

respeitando as normas de distanciamento necessário e uso de máscara. 

 

11. Quanto às crianças menores de três anos:  

11.1.1. Serão dispensadas do uso de máscara, sendo uso obrigatório apenas para 

professoras, auxiliares e colaboradores. 

11.1.2. Auxílio integral quanto à higienização. 

11.1.3. Higienizar a cada uso trocadores, cadeiras de alimentação, berços, colchonetes, 

tatames, etc.  

11.1.4. Uso de luvas descartáveis pelos responsáveis durante a troca de fraldas e 

higienização das mãos da criança após o procedimento. 

11.1.5. Não partilhar material pedagógico e objetos de uso pessoal das crianças como 

babeiros, fraldas, lençóis, travesseiros, toalhas, entre outros. 

 

12. Medidas Pedagógicas:  

12.1. Garantir o acolhimento e a readaptação dos alunos que estão retornando pela 

primeira vez ao ambiente escolar. 

12.2. Ouvir os problemas e angústias dos estudantes oferecendo apoio e esclarecendo as 

dúvidas de forma adequada à faixa etária. 

12.3. Considerar os problemas emocionais e encaminhar, quando necessário, para 

atendimento psicológico online ou presencial, a ser oferecido pela própria Instituição 

de Ensino mediante agendamento prévio. 

12.4. Usar de bom senso e coerência, flexibilizando e respeitando cada nível de ensino, 

assim como a individualidade e limitações dos estudantes. 

 

13. Primeiras orientações sobre o protocolo de Biossegurança repassados aos Pais 

e alunos: 
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       PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA O RETORNO ÀS AULAS 

PRESENCIAIS  

DATA DE RETORNO: 04/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: http://www.uff.br/sites/default/files/imagens-das-noticias/whatsapp_image_2020-05-05_at_18.45.13.jpeg 

 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19 

    Quanto às medidas Individuais: 

 Utilizar máscaras conforme orientação da autoridade sanitária (cobrir a boca e o nariz); 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros; 

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

 Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

 Não será permitido namoro no colégio, mesmo sendo do conhecimento dos pais. 

 Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,0m (um metro) entre você e outra pessoa; 

 Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, alimentos, material 

escolar, livros e afins; 

 Providenciar seu Kit de Segurança contendo álcool em gel individual, máscaras, toalhinha 

de mão e de mesa. 

 Providenciar garrafa de água para uso individual. 

 
Quanto ao acesso aos prédios: será realizado exclusivamente de acordo com quadro a seguir. 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                  
                                                                                                      Telefone: (42) 3224-0301 

                                                                                                                            www.santanapg.com.br 
                                                                                                                                        E-mail: csantana@santanapg.com.br 
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Quanto à dinâmica da entrada ao colégio: 

Educação Infantil: As crianças serão recepcionadas e encaminhadas às salas de aula. 

Ensino Fundamental – séries iniciais: as crianças formarão fila obedecendo à marcação de 

distanciamento e serão conduzidas às salas de aula por suas respectivas professoras. 

Ensino Fundamental – séries finais, Ensino Médio, Cursos Técnicos e Formação de Docentes: os 

estudantes, ao chegarem ao colégio, deverão dirigir-se às suas respectivas salas de aula para evitar 

aglomerações. Neste caso, serão orientados pelos fiscais de pátio e de corredores.  

 

Quanto à dinâmica da saída do colégio: 

Educação Infantil: As crianças serão conduzidas aos pais. 

Ensino Fundamental – séries iniciais: as crianças aguardam a chegada dos pais em pontos diversos 

do colégio, já do conhecimento dos pais. 

Ensino Fundamental – séries finais, Ensino Médio, Cursos Técnicos e Formação de Docentes: os 

estudantes, sairão obedecendo escalonamento prévio e pelo mesmo local em que adentraram ao 

Colégio. 

 

Quanto às atividades extraclasse: os estudantes que fazem parte dos treinamentos, banda, 

teatro, entre outros, deverão obedecer à risca o horário de início de cada atividade, não sendo 

permitida a permanência, no colégio, de um período para outro.  

 

Quanto aos pais: pedimos a gentileza de que fiquem atentos ao horário de entrada e saída de 

seus filhos para evitar aglomerações.  

 

ACESSO DOS ESTUDANTES 

PRÉDIO 1 e 2 

PERÍODO PORTÃO RUAS DE ACESSO TURMA 
Manhã Portão 1 Cel. Bittencourt Ensino Fundamental (Séries Finais) 

Portão 2 Theodoro Rosas  Ensino Médio 

    

 
Tarde  

Portão 1 Cel. Bittencourt Ensino Fundamental (Séries Iniciais) 

Portão 2 Theodoro Rosas Ensino Fundamental (Séries Finais) 

Recepção Senador Pinheiro Machado Cursos Técnicos 

    

PRÉDIO 3  

PERÍODO PORTÃO RUA DE ACESSO TURMA 
Tarde Portão 1 Theodoro Rosas Infantil 1A, Inf2A e 2B 

Portão 2 Cel. Bittencourt Infantil 1B, Inf3A, Inf4A e B, Inf5A, B e C 
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Quanto aos laboratórios: 

 Obrigatório o uso de jaleco, máscara, luvas de látex, touca descartável, cobrindo todo o 

cabelo e orelha, sem uso de adornos (Análises Clínicas e Química)  

 Retirar o jaleco antes de sair do laboratório.  

 Não manusear celulares e bolsas dentro do Laboratório, sendo que esses pertences deverão 

ficar em lugar predeterminado.  

 

Quanto aos horários de intervalo e lanche:  

 O horário do recreio será feito dentro da própria sala de aula, sendo que o lanche poderá ser 

retirado na cantina ou trazido de casa.  

 Os fiscais passarão nas salas para retirar os alunos que desejarem comprar lanche, 

acompanhando-os até a cantina, onde haverá outro responsável pela organização das filas. 

 No horário de recreio, os fiscais de corredor farão a fiscalização das salas. 

 Para uso dos banheiros e higiene pessoal, os alunos serão acompanhados pelos fiscais de 

corredor a fim de evitar aglomerações.  

 

Quanto ao detalhamento das medidas adotadas, serão repassados aos estudantes pelos 

professores regentes.  

 

 

Ponta Grossa, 01 de outubro de 2021.  
 
 

Agradecemos a compreensão! 
              
                                                                                                 A DIREÇÃO   

 

 

 

Ponta Grossa, 01 de outubro de 2020. 

__________________________                                          __________________________ 
     Cristiane Aparecida Costa                                                           Ir.  Maria Aluísia 
               ENFERMEIRA                                                                          DIRETORA 
Inscrição - COREN/PR 395.780                                                                                                       
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