
PROTOCOLO DE
BIOSSEGURANÇA

COLÉGIO ANGLO LONDRINENSE



Prezadas famílias e estudantes,
O Colégio e Anglo Londrinense comprometido em seguir os rígidos protocolos de biossegurança em saúde pública definidos pelos 
órgãos governamentais, considerando as evidências científicas legitimadas pela ciência e a Organização Mundial de Saúde, 
disponibiliza, a seguir,  o manual que contém os protocolos sanitários, pedagógicos e operacionais a serem adotados por toda a 
comunidade escolar, equipe  pedagógica, administrativa e colaboradores. Este documento tem por objetivo orientar as famílias e os 
nossos alunos estabelecendo medidas  de prevenção, higienização, proteção, integridade física individual e coletiva visando 
assegurar às condições adequadas ao funcionamento  monitorado do planejamento das estratégias educacionais, a manutenção 
segura e saudável do espaço escolar no momento do retorno às atividades acadêmicas das aulas presenciais. Lembramos que o 
grau de eficiência das medidas está diretamente relacionado ao  comprometimento e engajamento de todos. 

A reabertura do espaço escolar, orientada por dados científicos e análises epidemiológicas locais,  conforme dispõe a RESOLUÇÃO 
SESA Nº 860/2021, 23 de setembro de 2021 e RESOLUÇÃO SESA Nº 977/2021, 28 de outubro de 2021, sobre a atualização das 
medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVI-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado do Paraná  
para as atividades de ensino no formato online, híbrido e presencial,  considerando o “retorno seguro ao ensino presencial uma 
prioridade”. (Art 2º §2º)

Acreditamos que é salutar a antecipação das informações  quanto à adequação de boas práticas e procedimentos visando à redução 
de riscos com base no Parecer nº 5 de 2020 do Conselho Nacional  de Educação, Secretarias Estaduais da Saúde e Educação e as 
Normas de Segurança Sanitárias, nas quais nos pautamos, reforçando nosso  compromisso com o cuidado, bem estar, valorização 
da vida, transparência na organização das ações necessárias para o devido acolhimento, apoio emocional, psicossocial e a qualidade 
do desenvolvimento do processo pedagógico.



MEDIDAS DE
PREVENÇÃO
PROCEDIMENTOS



Antes de sair de 
casa e ao retornar   
                                
A prevenção começa em casa, por isso orientamos
as   famílias e estudantes a seguirem algumas etapas
antes  de chegar ao Colégio e no retorno para casa: 

1. Não deverá comparecer à escola o aluno(a) que tenha tido 

contato com familiares  ou pessoas com com resultado 

positivo para  COVID-19; 

2. Apresentar contraindicações que configuram  riscos à saúde; 

sintomas suspeitos de  COVID-19; 

3. Higienizar todo o material escolar com álcool  70% ou 

solução com água sanitária ao sair de  casa para ir ao 

Colégio e ao retornar; 

4. Higienizar celulares, óculos e objetos pessoais;

5. Aferir a temperatura do estudante antes de  sair de casa;

6. Chegar ao Colégio usando máscara; 

7. Trazer um frasco de álcool em gel 70% próprio  para utilização 

durante o trajeto ou até mesmo  durante a aula;

8. Trazer sua própria garrafa de água para  consumo durante o 

tempo de permanência na  escola; 

9. Evitar levar para a escola itens pessoais  desnecessários; 

10. Sempre que possível, lavar as mãos com água  e sabão; 

11. Ao chegar em casa, realizar a higienização  dos calçados (de 

preferência fechados) e  uniformes; 

12. Orientamos que, ao chegar em casa, faça a  higiene pessoal.



OBJETOS 
LEVADOS
À ESCOLA

Itens permitidos:  
1. Máscaras higienizadas sobressalentes (no mínimo 

três) acondicionadas em sacos plásticos para trocas a  
cada 2 horas no   período escolar; 

2. Squeezes para água e recipientes de 
lanches,  preferencialmente, descartáveis;

3. Material escolar

Itens não permitidos:  

1. Jogos, brinquedos e acessórios (relógios, fones,  
pulseiras,   tiaras, anéis etc.) que possam ser  
compartilhados entre colegas.



NO TRANSPORTE
ESCOLAR

É de responsabilidade dos condutores de transporte escolar: 

1. Verificar os procedimentos adotados pelo prestador de serviços; 

2. Fazer uso dos EPIs durante todo o percurso;

3. Orientar os estudantes para que permaneçam de máscara durante o trajeto até a escola; 

4. Manter as janelas dos veículos abertas durante todo o trajeto; 

5. Seguir as orientações fornecidas pela escola sobre todos os protocolos de higiene; 

6. Aferir a temperatura do estudante antes do embarque; ofertar álcool em gel para higienização das mãos



NOSSAS
AÇÕES



NA 
CHEGADA
AO 
COLÉGIO

Protocolos de prevenção de 
entrada na escola:

1. Uso de máscaras obrigatório; 
2. Manutenção do distanciamento físico de uma  pessoa 

para outra; evitando aglomeração;
3. Aferição da temperatura corporal com o auxílio  de   

equipamento adequado pelo colaborador  designado para 
esta função; 

4. Higienização dos calçados utilizando os tapetes  
sanitizantes disponíveis na escola ; 

5. Higienização das mãos com água e sabão ou  álcool 
gel;  

6. Higienização constante dos brinquedos da  Educação 
Infantil e Fundamental I; 

7. Uso de máscara de proteção durante todo o  período 
escolar. 

8. Encaminhamento imediato à sala de aula, a  fim de evitar  
aglomerações no pátio, escadas e  corredores da 
escola;  

9. Solicitamos aos pais que não saiam do carro  durante o 
desembarque do estudante, pois essa  medida visa evitar 
aglomerações no portão da  escola.



Protocolos de prevenção de 
entrada na escola:

10. Procedimentos em casos de identificação  de qualquer 
sintoma da COVID-19: espaço  reservado e exclusivo 
para que o aluno (a)  aguarde o responsável; 
comunicação com a família e orientação aos demais 
alunos que        eventualmente tiveram contato com um  
colega que  apresentou sintomas.

Acesso às instalações 
do Colégio:

1. Portaria: triagem sobre sintomas; após a verificação  de 
um ou mais sintomas, os responsáveis serão  informados 
e orientados a fazer o diagnóstico e o  aluno não deverá 
permanecer na escola. 

2. Checagem de temperatura: será realizada na entrada  e 
saída do colégio; 

3. Higienização: Lavagem das mãos com água e sabão  ou 
uso do álcool gel. 

Durante as aulas:
Protocolos específicos para sala 
de aula, ambientes administrativos 
e banheiros: 

1. Estabelecimento do protocolo de biossegurança  de acordo 
com as orientações previstas pelas medidas de prevenção 
e proteção sanitárias em sala de aula, conforme Decretos 
Estaduais e/ou Municipais e da Secretaria de Saúde; 

2. Manutenção do distanciamento físico estabelecido 
conforme as orientações das autoridades públicas 
sanitárias; 

3. Utilização correta da máscara e o autocuidado observando 
as orientações de proteção da saúde; 

4. Escolha novas formas de cumprimentar, neste  momento: 
toque de cotovelos, acenar, saudar com os  pés.

5. Evitar aglomerações e formação de grupo em qualquer  
espaço da escola; contatos próximos (beijos, abraços e  
apertos de mão)



Durante as aulas:
Protocolos específicos para sala 
de aula, ambientes administrativos e 
banheiros: 
6. Etiqueta respiratória: cobrir a boca com o antebraço ou  lenço 

descartável ao tossir e espirrar, mesmo estando  com a máscara. 
7. Durante as aulas, o estudante  deverá manter o distanciamento 

dos colegas; nos intervalos estão previstas medidas de 
revezamento durante o período de permanência no pátio; não  
compartilhar ou  emprestar objetos e/ou materiais  escolares; não 
utilizar o bebedouro e sim, levar sua  própria garrafa de água; 

8. Observar os sinalizadores de distância mantidos no piso. 
9. As janelas e portas de acesso aos ambientes  permanecerão 

abertas para se garantir ventilação  adequada; 
10. Em todos os ambientes serão disponibilizados álcool  gel para a 

higienização das mãos; 
11. Protocolos específicos para os banheiros: higienizar as mãos com 

água e sabão, utilizar o álcool gel;

Devem ser respeitadas as seguintes 
determinações: 
1. Higienização, vigilância e desinfecção de todas as áreas do 

espaço escolar. 
2. Higienizar as mãos antes e depois das refeições e a seguir, 

manter o uso contínuo da máscara;
3. Na hora do intervalo, durante o lanche, não compartilhar 

alimentos; manter o distanciamento evitando aglomeração; utilizar 
recipientes descartáveis.  

4. Utilização de máscaras por todos os colaboradores e EPIs para 
equipe de limpeza, portaria, inspetores; 

Gestão de pessoas
1. Caso seja necessário, adotar novos procedimentos, as 

informações e orientações serão repassadas em tempo 
oportuno,  segundo cada faixa etária;  

2. Acompanhamento das condições de saúde dos alunos e 
colaboradores; 

3. Espaço de acolhimento e escuta em cada departamento 
(coordenadores, orientadores educacionais, capelania e 
psicologia  escolar); 

Material de comunicação 
às famílias e colaboradores: 
1. Manual de procedimentos; 
2. Boletins de atualização; 
3. Informativos enviados por comunicadores instantâneos: 

posts, mensagens, e-mails, site, plataformas, entre outros.
4. Comunicação visual de orientação aos procedimentos 

previstos em todas as áreas utilizadas; 
5. Comunicação interna com equipe de apoio para informações 

e monitoramento das atividades educacionais e intervalos 
das  aulas; 



INFORMAÇÕES
IMPORTANTES



Caso seja detectada alguma alteração na temperatura corporal do estudante ou 
qualquer outro sintoma relacionado à  COVID-19 serão adotados os seguintes 
procedimentos: 

1. Segundo o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns são: febre, tosse seca, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, diarréia,  
perda de olfato ou paladar e cansaço. 

2. Diante da evidência de sinais ou sintomas deve-se permanecer em casa e avisar a escola; 
3. Caso seja detectado algum sintoma na escola será realizado contato imediato com a família;  
4. Solicitamos que a família entre em contato com o médico ou serviço de saúde; 
5. O retorno ao Colégio deverá ocorrer somente com autorização médica por escrito; 

Aviso aos familiares: 

Se o aluno e/ou família do aluno apresentar sinais e/ou sintomas de Síndrome Gripal (SG) compatíveis com a COVID-19; estiver em quarentena por 
exposição ou aguardando os resultados do teste da COVID-19, não deve ir à escola ou participar de atividades extracurriculares e esportivas, sendo 
recomendada sua avaliação por um médico para diagnóstico e encaminhamentos. No entanto, o aluno poderá assistir às aulas ao vivo no Aulanet 
Londrinense, solicitando autorização da coordenação.

Na presença de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 na Instituição de Ensino, haverá a possibilidade de cancelamento das atividades 
presenciais de forma parcial ou total de uma turma ou mais e, eventualmente, de toda Instituição, observando-se os prazos e procedimentos prescritos 
pela SESA - Secretaria da Saúde do Governo do Estado do Paraná, para casos suspeitos e confirmados. 



Nosso compromisso

Escola 

1. O retorno das atividades escolares presenciais seguem as determinações das autoridades educacionais, sanitárias e governamentais. Caso haja 
novas orientações, as medidas serão atualizadas no protocolo de biossegurança conforme as recomendações necessárias;  

2. Promover um ambiente seguro de valorização e proteção da vida, eliminando riscos de contágio e transmissão da doença; 

3. Monitorar diariamente as medidas adotadas para o plano seguro de retorno às aulas presenciais; 

4. Garantir um ensino de qualidade no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; 

5. Manter os espaços da escola limpos, higienizados, segundo as normas sanitárias de controle ambiental. 



Nosso compromisso

Família 

1. Não enviar seu filho à escola, caso ele apresente algum sintoma da COVID-19; 

2. Realizar os procedimentos de higienização dos estudantes e materiais da escola; 

3. Informar a escola, caso haja algum estudante que teste positivo para COVID-19 ou qualquer outra doença contagiosa; manter a carteira de 
vacinação em dia; 

4. Caso seja solicitado pela escola, buscar o estudante imediatamente. 

5. Acompanhar o novo ano letivo, observando a continuidade do processo educativo, preferencialmente na modalidade presencial,  incentivando o 
compromisso com o estudo e efetiva participação nas aulas e atividades escolares.



Nosso compromisso

Estudantes 

1. Seguir as orientações protocolares e cuidados estabelecidos nas medidas sanitárias de retorno às aulas presenciais; 

2. Manter a rotina e o empenho nos estudos, utilizando bem o tempo disponível e tendo as atitudes adequadas nas atividades escolares; 

3. Cuidar do material (agasalhos, pertences pessoais) evitando deixá-los em locais de possível contaminação; 

4. Respeitar o distanciamento físico e as etiquetas de cumprimento; 

5. Higienizar com frequência as mãos com água e sabão ou álcool gel; 

6. Permanecer de máscara durante todo o período que estiver na escola; 

7. Em caso de dúvidas, esclarecimentos e dificuldades, procure auxílio com a equipe de atendimento, professores ou com as respectivas 

coordenações. 

Esta página será atualizada à medida em que obtivermos mais informações. Reforçamos a necessidade de atualizar  as orientações dos novos  
protocolos e as ações que já estão sendo tomadas para compreendermos que toda a comunidade precisa estar ciente, de modo antecipado, sobre  
todas as etapas do processo de retorno às aulas, a fim de que possam se organizar com tranquilidade. Sabemos que o sucesso nessa jornada  
dependerá de cada membro de nossa comunidade, por isso, contamos com a colaboração e apoio de todos. 

 

A nossa escola está onde está cada um de nós. Deixe as suas dúvidas aqui! 

Nome: 

Email:




