
PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA 
RETORNO ÁS ATIVIDADES NO 

 COLÉGIO GREEN SCHOOL 

2021 



 

Apresentação  
 
 

 
Este protocolo foi elaborado após vários estudos e discussões realizadas com os órgãos 

responsáveis e especialistas na área da saúde. Para elaboração desse documento, a direção dessa 
unidade escolar usou como fonte pesquisa, os seguintes documentos:  
 

 Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições Federais de Ensino; 
 Diretrizes para protocolo de retorno ás aulas presenciais – CONSED – Conselho Nacional 

de Secretários de Educação, de Julho de 2020;  
 Protocolo para retorno às aulas frente ao Covid-19, documento elaborado pelo SIEESP- SP 
 Protocolo de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Indaiatuba.  

 
 A partir disso, considerando que a escola tem um papal fundamental na formação integral de 

seus alunos, no desenvolvimento e inclusão dos indivíduos na sociedade, acreditamos que a escola 
é responsável em preparar-se para o retorno ás aulas presenciais e a retomada do convívio social 
bem como desenvolver ações/estratégias educativas com toda a comunidade escolar sobre a 
prevenção a essa doença. Por se tratar de situação calamitosa e por ser tudo novo não há 
evidências científicas de qual é a maneira correta para referida retomada.  

Porém, com base nos estudos científicos, o que se sabe é que trata-se de uma doença que, 
ainda, não tem tratamento e sua transmissão ocorre pelo contato direto com gotículas respiratórias 
de uma pessoa infectada (fala, tosse, espirros) e ao toque na face (olhos, nariz e boca), após, 
contato com superfícies contaminadas.  

Crianças, mesmo assintomáticas, podem ser transmissoras da doença. Tossem, espirram, 
compartilham brinquedos e alimentos sem maiores cuidados e podem transmitir a doença.  

Sabemos, portanto, que o distanciamento social e a intensificação da higienização são 
medidas importantes para a retomada do convívio nas escolas.  

Reforçando os protocolos de higiene e saúde dos alunos e colaboradores, algumas 
localidades que já iniciaram o processo de retorno às aulas presenciais, optaram pela forma gradual 
e coordenada com as orientações das autoridades de saúde.  

 

Princípios Fundamentais  

 

O Colégio desenvolverá medidas educativas antes da retomada das atividades presenciais, 
com as seguintes orientações prévias aos alunos, familiares e colaboradores, sempre buscando 
o menor impacto possível:  

 - Orientações e instruções do fluxo da rotina e medidas implantadas na escola que as 
crianças irão se deparar e como devem agir, tanto pais, alunos e colaboradores, com as 
devidas precauções com a saúde; 

 - Definições sobre a reorganização do calendário escolar, visando garantir os objetivos de 
aprendizagem previstos nos currículos;  

 - Avaliação diagnóstica do nível de aprendizado dos alunos assim que houver o retorno, 
seguida de programas de recuperação;  

 - O Colégio Green School tem como meio de comunicação efetiva e frequente com todas 
as famílias dos alunos, o aplicativo Classapp, que permite uma comunicação rápida e 
individualizada para cada família. A comunicação também será feita por meio do uso das 
redes sociais da escola, e-mails, canal de atendimento por telefone para dúvidas e 
informações; 

 Pais e professores devem procurar manter-se informados sobre a COVID-19 por meio de 
fontes confiáveis, evitando a possibilidade de disseminação de fake news; 



 

  Crianças e colaboradores, se doentes, não devem frequentar a escola. Os pais não devem 
levar seus filhos à escola ao menor indício de quadro infeccioso, seja febre, manifestações 
respiratórias, diarreia, entre outras. Deve-se mantê-los afastados, enquanto, se aguarda a 
conclusão do diagnóstico, com o cuidado de não se estigmatizar o indivíduo, evitando-se, 
posteriormente, consequências negativas, como bullying;  

 Caso a criança ou membros da família apresentem teste positivo da COVID-19, a escola 
deve ser comunicada, sendo o seu retorno condicionado à melhora dos sintomas e não 
antes de 14 dias, a contar do primeiro dia do surgimento dos sintomas;  
 

 Alunos que tenham contraindicações de frequentar a escola por serem 
imunocomprometidos, ou tenham doenças crônicas graves, receberão educação à 
distância, bem como professores e auxiliares da administração escolar que sejam 
pertencentes aos grupos de risco serão deslocados para funções distantes do contato com 
alunos;  

 Estas medidas devem ser estendidas ao ambiente doméstico da criança e a escola 
promoverá atividades educativas com intuito de reforçá-las, assim como exibir material 
ilustrativo em quadros de aviso, sala de aula, corredores etc. 

 

Medidas Estruturais 

  

 O Colégio Green School disponibilizará água, sabão e álcool em gel, de forma segura, em 
diversos locais, como salas de aula, corredores, banheiros, entrada e saída da escola;  

  Nossa escola manterá lavatórios em bom funcionamento, sinalizados e abastecidos com 
sabão e papel toalha;  

  Manteremos nossos ambientes arejados, com aberturas de portas e janelas. 

 As atividades ao ar livre serão estimuladas; 

  Não usaremos o ar condicionado; 

 Para evitar as aglomerações na entrada da escola, iremos disponibilizar a abertura do 
segundo portão de acesso da escola, sinalizaremos o distanciamento que as famílias 
devem ter para aguardar e entrar na escola. 

  Os pais não poderão entrar na escola e levar seus filhos até a porta da sala de aula, como 
fazíamos antes; 

 O Colégio irá criar horários alternativos, para as turmas, tomarem lanche e intervalos entre 
as aulas a fim de evitar as aglomerações 

 Jogos, competições, festas, reuniões, comemorações e atividades que envolvam 
coletividade estão temporariamente suspensos;  

  A escola terá um estoque de segurança das máscaras, pois podem acontecer imprevistos 
e inutilização das usadas pelos alunos. 

  Pessoas externas ao processo educativo (fornecedores, equipes de manutenção e outros) 
só, excepcionalmente, entrarão na escola apenas em horários alternativos às aulas e/ou 
presença de alunos e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contato com as 
crianças. Devem proceder em igual rigor de segurança e higienização como os alunos, 
adotando procedimentos similares. 

 

 

 



 

Medidas de distanciamento social e de Higiene 

 

A escola irá adotar os critérios para respeitar as orientações dos Protocolos Sanitários da 
Etapa 1 do Plano São Paulo. Tendo em vista que na fase 1 do plano, apenas 35% dos alunos 
matriculados na escola poderão retornar, continuaremos com o ensino híbrido, coordenando a 
volta presencial com as aulas remotas, para podermos atender a todos os alunos.  

Com relação ao protocolo sanitário, será fornecido aos funcionários os EPI’s necessários 
(luvas e máscaras), e será exigido que os alunos, maiores de 2 anos, façam uso obrigatório da 
máscara ao adentrar no ambiente escolar. Só poderão frequentar a escola presencialmente, os 
alunos que não apresentarem nenhum sintoma suspeito para a COVID 19. 

As medidas de distanciamento social serão adotadas na escola, com o objetivo de diminuir 
o grande número de pessoas no mesmo espaço, reduzindo, assim, o contágio, a seguir: 

 O Colégio fará a aferição da temperatura de todos os alunos e colaboradores na entrada 
da escola usando o termômetro infravermelho;      

 A escola irá disponibilizar nas entradas da escola tapetes higienizadores 

  Higienizar as mochilas com álcool 70% na entrada da escola; 

 Os materiais levados pelos alunos dentro da mochila devem vir higienizados da residência, 
haja vista que ainda não se tem ao certo quanto tempo uma superfície “dura” pode 
permanecer contaminada;  

 Os pais serão orientados quanto o uso do uniforme somente para a escola, ou seja, ao 
retornar para a casa, os alunos já devem realizar a troca de roupa; evitar se locomover com 
o aluno com o uniforme em outros locais; 

 Cada turma terá o intervalo entre as aulas em horário diferente de outras turmas; 

 As carteiras serão organizadas de modo que tenham um espaçamento entre elas de 1,5m; 

  Daremos preferência para realização de aulas na área externa da escola, como na quadra, 
pomar, campo, minizoo, entre outros espaços da nossa escola;  

 A escola sinalizará rotas em seu interior para que os alunos mantenham distância entre si;  

 Algumas turmas farão as refeições em sala de aula, com o devido espaçamento e outras 
farão as refeições no refeitório da escola, porém os lugares serão demarcados a fim de 
manter o espaçamento de 1,5 metro e as horários das refeições serão diferenciados para 
as turmas a fim de minimizar a movimentação, principalmente durante o almoço; 

 Nossa equipe irá intensificar a higiene dos pratos, copos e talheres e suspender, 
temporariamente, o sistema de self- service.  

 Não poderá ser compartilhado objetos de uso pessoal, como copos, talheres e pratos, 
materiais de escritórios, livros e afins.  

  Nossa equipe de auxiliares de turma monitorarão, mesmo à distância, as turmas nos 
intervalos, para observar possíveis sintomas, espirros, tosses etc. 

  Higienização das mãos frequentemente, especialmente, na chegada a escola, antes e 
após as refeições e a ida ao banheiro e se possível 1 vez a cada duas horas ao longo do 
dia;  

  Reforçar a técnica adequada, de higienização das mãos, conforme orientação do Ministério 
da Saúde, com duração mínima de 40 segundos, utilizando água e sabão ou de 20 
segundos quando utilizado álcool gel;  

 Os colaboradores e professores deverão manter os cabelos presos e evitar de usar 
acessórios pessoais como brincos, anéis e relógios. 

 Colocação de folders da técnica próximo aos dispensers e atividade lúdica educativa para 
as crianças menores;  



 

 Medidas educativas adaptadas para as diversas faixas de idade (educação infantil e ensino 
fundamental), em linguagem e comunicação adequadas para cada fase;  

 Evitar o uso e reuso de lenços de pano, chupeta amarrada na fralda; 

 Orientar para o uso de lenços descartáveis ou do antebraço (cotovelo dobrado) ao tossir 
ou espirrar; 

  Evitar tocar olhos, boca e nariz;  

 Orientar para que cada estudante traga e utilize sua própria garrafa de água, utilizando os 
bebedouros comuns apenas para encher essas garrafas novamente; 

 Evitar o uso diretamente do bebedouro; às garrafas próprias dos alunos, devem ser 
higienizadas antes de sua utilização na escola e ao chegar em casa, todos os dias;  

 Evitar levar brinquedos pessoais, dando preferência as atividades recreativas ao ar livre;  

 Utilizar materiais e brinquedos de fácil higienização com álcool 70% ou lavagem com água 
e sabão; 

 O uso de máscaras deve ser estimulado. É contraindicado o uso de máscaras em 
crianças menores de dois anos, pelo risco de sufocação e em indivíduos que apresentem 
dificuldade em removê-las, caso necessário. 

 As máscaras devem ser trocadas a cada duas a quatro horas, ou antes, se estiverem sujas, 
úmidas ou rasgadas;  

 Cuidado na troca de fraldas, com higienização das mãos dos profissionais e das crianças, 
bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda, devendo embalar em saco 
plástico cada fralda suja antes do descarte ou troca contínua do lixo; 

 Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, 
fechado. 

 

Servidores, colaboradores e alunos com as características descritas abaixo serão 
considerados pertencentes ao grupo de risco e deverão realizar suas atividades à distância, 
são eles:  

 Pessoas acima de 60 anos de idade;  

  Portadores de doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, 
doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e obesidade mórbida); 

 Pessoas em tratamento com imunossupressores ou oncológico; 

 Gestantes e lactantes; 

  Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de 
diagnóstico de infecção por COVID-19, ou de vulneráveis.  

 

Frente a um caso suspeito de Covid–19 na escola 

  O Colégio Green School terá um espaço reservado, pré-determinado exclusivo, para a 
situação em que haja algum quadro infeccioso respiratório, como febre e algum sintoma gripal, de 
algum aluno, professor ou auxiliar da administração. Esse espaço será o prédio do Berçário, que 
no momento encontra-se sem uso.  

O aluno acima de 2 anos de idade, deve permanecer com máscara, se possível, e as 
pessoas que permanecerem no local devem, obrigatoriamente, estar de máscara.  

Comunicar imediatamente a família para buscar o aluno e levá-lo imediatamente a avaliação 
médica e após, dar retorno para a escola se houve afastamento, para que medidas coletivas 
possam ser adotadas. 

 



 

Limpeza e desinfecção da escola  

 

 A equipe de limpeza do colégio Green School fará o uso de solução de hipoclorito de sódio 
a 0,5% para limpar superfícies e de álcool a 70% para pequenos objetos. 

 Antes da reabertura aos alunos, foi realizada a limpeza geral e desinfecção das instalações 
do ambiente escolar. 

 A escola deve proceder à limpeza de seus ambientes pelo menos uma vez ao dia e, mais 
frequentemente, das áreas de maior circulação de pessoas, assim como dos objetos mais 
tocados, como maçanetas, interruptores, teclados e bebedouros.  

 Coleta do lixo continuará sendo feita com frequência.  

 

Medicação na escola  

A medicação na escola deve ser feita somente com a prescrição médica e observar que em 
razão de uma das formas de contágio ser por gotículas, a inalação está suspensa, nos ambientes 
escolares. 

 

Capacitações das Equipes  

 

O Colégio Green School, antes do retorno das atividades, realizará capacitações com toda 
a comunidade escolar, tais como: docentes, monitores, equipe técnico administrativa e 
colaboradores que estarão em atendimento aos alunos e ao público em geral.  

Será feito também sequências didáticas com os alunos, com o objetivo de orienta-los quanto ao 
novo protocolo de segurança, quanto ao novo normal que passarão a viver.  

 

Monitoramento após retorno 

 O retorno das atividades não significa o relaxamento do risco de adoecimento pela COVID-
19, portanto, justifica-se a manutenção da vigilância e monitoramento de risco, ao menos 
até dezembro de 2020, pois enquanto durar a Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), há risco de adoecimento e novos surtos.  

 Caso alguém apresente sintomas como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade 
para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do 
olfato ou paladar, a pessoa deve COMUNICAR IMEDIATAMENTE a instituição; 

 Será feito relatórios quinzenais sobre a situação da escola, com o intuito de registrar o 
monitoramento e avaliar as ações de segurança no retorno das atividades. Os relatórios 
serão elaborados pelos coordenadores dos cursos e encaminhados para a direção geral 
da escola.  

 

Considerações finais  

Este cenário é desconhecido para todos e devemos trabalhar em conjunto para o 
enfrentamento e adaptações para essa nova realidade, uma oportunidade para fortalecer a 
relação escola-família se tornando uma grande parceria.  

Nosso Colégio irá incentivar as campanhas de vacinação, pois, além da COVID-19 ainda há 
doenças infectocontagiosas circulando atualmente, como, por exemplo, Influenza e Sarampo.  

Além das medidas sanitárias para evitar os meios de contaminação, não podemos nos 
esquecer da saúde psicológica de todos neste momento e, por isso, a relação de parceria entre 
todos os envolvidos é muito importante neste momento, pois situações de stress, ansiedade, 
dúvidas e medo, podem levar a alterações de comportamento, aprendizado, sono e alimentação. 



 

O Colégio manterá o diálogo sobre o assunto, dará suporte e acolhimento emocional aos alunos 
bem como suas famílias, colaboradores e professores, e se necessário, encaminharemos para 
um acompanhamento especializado.  
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