
PROTOCOLO DE 
BIOSSEGURANÇA

DO COLÉGIO EQUIPE



Retorno às aulas presenciais 
com as devidas 
medidas de biossegurança

Em março de 2020 – com a declaração do estado de pandemia pelo novo coronavírus, 
decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – ocorreu a suspensão das 
atividades escolares presenciais, como uma das principais medidas para reduzir o 
número de contágios e a expressiva mortalidade em muitos países.

Cerca de 90% da população estudantil de todo o mundo foi afetada com esta medida, 
foram 1,57 bilhão de crianças e jovens em 190 países, segundo dados da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Medidas urgentes para 
sanar possíveis prejuízos no rendimento escolar foram tomadas, como o início da oferta 
de aulas online.

“As escolas não são apenas locais de aprendizagem. Elas fornecem proteção social, ali-
mentação, saúde e apoio emocional, elementos que são uma garantia de vida para os 
mais desfavorecidos, e isso se aplica a todos os países, aos de baixa e aos de alta renda”. 
O fechamento das escolas, apesar de absolutamente necessário, implica em danos para 
toda a comunidade escolar.



Após aproximadamente cinco meses, muitos países estão reabrindo as escolas 
progressivamente. É a fase de discutir quais as melhores estratégias, ouvir alunos e 
responsáveis e levantar as medidas necessárias para que um retorno presencial seja seguro. 
Não é uma questão simples, que envolve apenas riscos e  benefícios. Os planos para 
proteção e redução dos números de casos de Covid-19 têm ênfase na biossegurança, 
deixando acessível todas as informações planejadas para o Colégio Equipe e dispostas 
neste manual. 

Nossa prioridade enquanto escola é salvaguardar vidas e o bem-estar 
de todos os envolvidos.

A implementação destas boas práticas pode contribuir para a prevenção da Covid-19 na 
escola, bem como contribuir para a promoção da saúde de estudantes, professores e 
trabalhadores da área da educação. As ações listadas neste manual servirão como base 
para análise da comunidade escolar e servir de parâmetro em relação às condições para o 
retorno das atividades presenciais. É conhecido pelo Colégio Equipe que este retorno não 
envolve apenas a gestão da educação, mas se baseia nas informações repassadas pelas 
autoridades mundiais da saúde e a administração pública, considerando a complexidade 
da atual situação. O presente documento se divide em informações sobre o coronavírus e a 
organização da escola para as atividades presenciais. Destacamos que este manual é 
passível de atualizações contínuas mediante necessidade ou alteração do panorama 
mundial, visando a saúde e proteção de vidas.

Unesco fala sobre reabertura das escolas:
https://pt.unesco.org/news/reabrir-escolas-quando-onde-e-como
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O QUE É COVID -19?
Os coronavírus são uma grande família de vírus 
que podem causar desde resfriados comuns até 
doenças respiratórias mais graves. Esses vírus são 
recorrentes em muitas espécies de animais, como 
camelos, gados e morcegos. Dificilmente os 
coronavírus que infectam animais se 
manifestam em humanos. 

O novo Coronavírus, descoberto em dezembro de
 2019 na China, é o agente causador da doença 
pelo coronavírus 2019 (Covid-19). Em 11 de março 
de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou estado de pandemia para a Covid-19, 
devido ao vírus ter alcance de disseminação 
mundial, espalhando-se por diferentes 
continentes do planeta com transmissão de 
pessoa para pessoa. 

?
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O vírus causador da Covid-19 também é denominado de 
SARS-CoV-2 e apresenta um espectro clínico, que varia de 
infecções assintomáticas a quadros graves. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, em torno de 80% dos pacientes 
com a Covid-19 podem apresentar o quadro assintomáticos ou 
oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% 
dos casos detectados requer atendimento hospitalar por 
apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

Do ponto de vista de sua origem, até o momento, ainda não está 
claro como o novo coronavírus infectou as pessoas na China. 

Pesquisadores chineses suspeitam que o vírus seja originário de 
morcegos. O que sabe com precisão, é que houve o fenômeno de 
‘transbordamento zoonótico’, comum à maioria dos vírus, que fez 
com que um coronavírus que acomete morcegos sofresse 
mutação e passasse a infectar humanos. As pesquisas indicam, no 
entanto, que essa mutação foi um processo natural e não induzido 
pelo homem.
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QUAIS AS FORMAS DE 
TRANSMISSÃO?
Devido à Covid-19 ser uma doença que teve descoberta recente, as investigações sobre
as formas de transmissão ainda estão em andamento. Porém, o que foi descoberto até 
agora é que o vírus se localiza no trato respiratório da pessoa infectada, desta forma a 
contaminação pode ocorrer por gotículas respiratórias ou contato, como:

- Gotículas de saliva;
- Espirro;
- Tosse;
- Catarro;
- Contato pessoal próximo, como toque ou 
aperto de mão;
- Contato com objetos ou superfícies
contaminadas, seguido 
de contato com a boca, nariz ou olhos.
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QUAIS OS SINTOMAS DA COVID?
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG 
(presença de um quadro respiratório agudo, caracterizado por, pelo menos dois dos 
seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor de garganta, dor de cabeça, 
tosse, coriza) até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
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CANSAÇO DIMINUIÇÃO DO
APETITE

DIFICULDADE
PARA

RESPIRAR

PERDA DO 
OLFATO

(FALTA DE AR)

DISPNÉIAALTERAÇÃO NO
PALADAR

FEBRE

DISTÚRBIOS
GASTROINTESTINAIS

(NÁUSEAS, VÔMITOS E DIARRÉIA)

CORIZA DOR DE 
GARGANTATOSSE

(ANOSMIA)
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA
LOCAL E RETOMADA DE 
ATIVIDADES ESCOLARES

As definições de retorno às aulas presenciais se 
baseiam na autorização dos governos municipal, 
estadual e federal, com todas as análises do 
contexto local em relação aos casos de coronavírus. 
O momento de reabertura da escola é orientado 
pelas análises epidemiológicas de redução de 
novos casos e transmissão comunitária da doença.

O retorno às aulas presenciais do colégio Equipe, 
previsto para acontecer a partir do dia 15 de 
setembro de 2020, foi baseado no decreto n°800, 
de 31 de maio de 2020, com a complementação 
da edição extra do DOE de 27 de agosto de 2020. 
É válido ressaltar que a modalidade de aulas 
on-line será mantida para os alunos que, assim, 
desejarem.
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BIOSSEGURANÇA
 NA ESCOLA

A biossegurança é uma área de 
conhecimento definida pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
como: “condição de segurança 
alcançada por um conjunto de ações 
destinadas a prevenir, controlar, reduzir 
ou eliminar riscos inerentes às 
atividades que possam comprometer a 
saúde humana, animal e o meio 
ambiente”. As medidas de prevenção 
em relação à Covid-19 na escola se 
guiam pelo que é viável, prático e 
aceitável para contribuir neste
processo.
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MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA 
A SEREM ADOTADAS PELO 
COLÉGIO EQUIPE
Comunicação interna sobre biossegurança

- Priorizar sempre a valorização da vida e adoção de 
boas práticas de higiene, como lavagem correta das 
mãos, etiqueta respiratória e biossegurança;

- Difundir informações relativas às práticas educacio-
nais durante todo o período, seja no de suspensão das 
aulas presenciais e após a retomada;
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- Os colaboradores da instituição estão recebendo 
treinamento e palestras sobre biossegurança no 
contexto da pandemia. Consiste em repassar o 
conceito de biossegurança, ensinar o uso correto de 
Equipamentos de Proteção Individual, sanitização e 
desinfecção do ambiente, uso correto de máscara, 
higienização correta das mãos, protocolos de saúde e 
informações sobre a Covid-19, suas formas de
 transmissão e sintomas;

- Mídias impressas serão afixadas nas dependências 
da escola com informações sobre  etiqueta respiratória, 
técnica correta de higienização das mãos e 
importância do distanciamento;

- Os itens de segurança estarão todos sinalizados, com 
identificação de recipientes de álcool gel, sabão, entre 
outros;
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MANUAL DE 
PROCEDIMENTOS
DE LIMPEZA
O Colégio Equipe padronizou um “Manual de 
Procedimentos de Limpeza”. O material 
informativo foi elaborado para esta retomada e se 
baseia nas orientações e protocolos do Ministério 
da Saúde, Organização Mundial da Saúde e  Anvisa. 
Nele, os colaboradores responsáveis pela limpeza 
encontram todas as orientações sobre produtos a 
serem utilizados, procedimentos de higiene e uso 
correto de equipamentos.
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CALENDÁRIO ESCOLAR 
E PLANEJAMENTO DE
UM RETORNO GRADUAL 
E PARCIAL

- Diante do contexto de pandemia, o calendário escolar 
precisou ser adaptado, levando-se em conta as resolu-
ções do Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE/-
PA), que flexibilizou o número de dias letivos, mantendo a 
obrigatoriedade das 800 horas anuais para cada série, 
incluindo aulas online;

- Foram necessárias algumas alterações no calendário 
escolar, como a 
antecipação das férias escolares para o mês de maio, 
alteração nas datas das provas bimestrais e aumento do 
número de dias letivos do mês de dezembro. Tais medi-
das visam a diminuição no impacto de prejuízos para a 
vida escolar dos alunos;

10



- O retorno às aulas presenciais se dará de forma 
parcial, sendo adotado pela escola um modelo 
híbrido;

- O Colégio Equipe adotará duas fases para o 
retorno às aulas presenciais. Na primeira fase, 
haverá o retorno de 25% dos alunos e, após 2 
semanas, não havendo caso de contaminação, 
essa quantidade aumentará para 50% do total de 
alunos de cada turma.
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PROCEDIMENTOS DIANTE
DE UM CASO SUSPEITO 
DE COVID-19 NA ESCOLA

- Todos os estudantes e colaboradores devem ser 
informados sobre os procedimentos perante a
identificação de casos suspeitos e/ou confirmados de 
Covid-19;
- A pessoa que apresentar sintomas sugestivos de Covid-19 
deve ser encaminhada para a sala de atendimento de 
sintomas de Covid-19 e, de acordo com os protocolos dos 
serviços de saúde locais, encaminhado para o serviço de 
saúde;
- O procedimento ideal é que a pessoa seja submetida a 
um teste do tipo RT-PCR no serviço de  saúde para que haja 
a confirmação do caso. A coleta do material para o exame 
deve ser realizada até o oitavo dia após o início dos sinais e 
sintomas;
- Os pais e/ou responsáveis devem ser acionados através 
dos contatos de emergência para informe e orientações 
sobre cuidados e isolamento domiciliar;
- Também deve haver o aconselhamento para reforçar a 
limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo 
caso suspeito, incluindo as da área de isolamento.
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PROCEDIMENTOS DIANTE DE
UM CASO CONFIRMADO DE 
COVID-19 NA ESCOLA
- Em casos confirmados de Covid-19, a escola deverá entrar em contato com a 
vigilância em saúde do município (órgão responsável pela notificação de 
casos de Covid-19) para a definição dos métodos de rastreamento de contatos 
do caso e a definição dos parâmetros para que as medidas de proteção sejam 
adotadas, como exemplo, a suspensão das aulas presenciais.
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GRUPOS DE 
RISCO
Estudantes e colaboradores que fazem parte do 
considerado grupo de risco devem permanecer 
em suas casas, com aulas e atividades à 
distância, como forma de garantir mais 
segurança.
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QUEM PODE SER CONSIDERADO
COMO GRUPO DE RISCO PARA A
FORMA GRAVE DA COVID-19?
- Pessoas acima de 65 anos de idade;
- Hipertensos;
- Pessoas com doenças pulmonares crônicas (enfisema, 
bronquite, asma, fibrose pulmonar, etc.);
- Pessoas com doenças cardiovasculares (miocardiopatias, 
infarto, insuficiência cardíaca);
- Diabéticos;
- Pessoas com imunodeficiência (problemas que afetam a 
defesa do organismo);
- Pessoas com câncer.
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ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE
ESCOLAR PARA ATIVIDADES 
PRESENCIAIS

- Haverá demarcações no piso, como forma de orientação ao distanciamento, seguindo os 
protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias e de saúde;

- Todos os espaços da escola estão sendo adaptados, respeitando as orientações (espaço de 
1,5m entre as pessoas) de distanciamento social e os protocolos de saúde;

- Em todos os ambientes haverá disponibilidade de álcool gel 70% e, nos banheiros, sabão para 
a lavagem das mãos;

- A limpeza e desinfecção dos espaços ocorrerá de acordo com a nota técnica nº47/2020/SEI/CO-
SAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA , que se refere as recomendações sobre produtos saneantes e de 
desinfecção para objetos e superfícies durante a pandemia orientações de distanciamento 
social e os protocolos de saúde.
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ORGANIZAÇÃO 
PARA A ENTRADA
- Os alunos e colaboradores serão orientados a fazer 
a entrada de maneira organizada, para evitar 
aglomerações;

- Haverá aferição de temperatura com termômetro 
digital infravermelho (do tipo testa,  que não 
necessita contato com a pele) de todos os alunos 
e colaboradores no momento. do ingresso à escola.
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A - O uso de máscaras de proteção

individuais é obrigatório;

- A orientação é que a máscara seja 
trocada a cada 3 horas (não cirúrgicas ou 
de tecido) ou a cada 4 horas (cirúrgicas). 
Adicionalmente, recomenda-se trocar a 
máscara sempre que estiver úmida ou 
suja.

- As recomendações da OMS para o uso 
de máscaras não cirúrgicas são: Sobre o 
material de composição (as máscaras 
não cirúrgicas devem ter, idealmente, no 
mínimo, três camadas de tecido: camada 
exterior de um material resistente à 
água, como o polipropileno, poliéster ou 
uma mistura deles; a camada do meio 
deve agir como um filtro e pode ser feita 
de um material sintético, como o 
polipropileno, ou de uma camada extra 
de algodão; a camada interior tem como 
recomendação de composição material 
que absorva a água, como o algodão). 
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COMO USAR MÁSCARA

Como colocar corretamente

- Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com álcool em gel 70% ou lave as mãos 
com água e sabão. - Inspecione a máscara quanto a rasgos ou buracos; não use uma 
máscara que foi usada anteriormente ou está danificada. 
- Verifique qual lado é o topo – geralmente é onde a tira de metal está. 
- Em seguida, identifique o interior da máscara, que geralmente é o lado branco.
 - Coloque a máscara no rosto, cobrindo o nariz, a boca e o queixo, certificando-se de que não
haja espaços entre o rosto e a máscara. 
- Aperte a tira de metal para que ela se molde ao formato do seu nariz.
 - Lembre-se, não toque na frente da máscara enquanto a estiver usando para evitar 
contaminação; se você tocar acidentalmente, limpe as mãos. 
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Como retirar corretamente

- Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um 
sabonete à base de álcool ou água e sabão.

 - Remova as tiras por trás da cabeça ou orelhas, sem 
tocar na frente da máscara.

 - Ao remover a máscara, incline-se para frente e 
afaste-a do rosto.

 - As máscaras cirúrgicas são para uso único apenas; 
descarte a máscara imediatamente, de preferência 
em uma lixeira fechada.

 - Limpe as mãos depois de tocar na máscara.

 - Esteja ciente da condição da máscara e a
substitua se ficar suja ou úmida.
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ÁGUA
- Os bebedouros manuais (do tipo esguicho 
com disparo para a boca) serão desativados 
para maior segurança de todos;

- A escola fará uma campanha para 
incentivar o uso de copos ou garrafas de 
uso individual.
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ANTES DE IR 
PRA ESCOLA
Diariamente, é extremamente importante fazer 
a checagem de alguns itens antes de ir para a 
escola. Recomendamos a autoavaliação, 
preparação do kit de materiais e a higienização.
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AUTOAVALIAÇÃO
- Se pertencer ao grupo de risco, o
recomendado é permanecer em casa e 
participar das videoaulas.

- Se estiver sem nenhum sintoma, está 
liberado para participar das aulas 
presenciais.

- Caso apresente alguns dos seguintes 
sintomas nas últimas 24h, o aluno não deve 
ir à escola: febre, calafrios, falta de ar, tosse, 
dor de garganta, dor de cabeça, dor no 
corpo, perda de olfato e/ou paladar, diarreia 
(por motivo desconhecido).
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KITS DE MATERIAIS
A orientação é que os alunos levem para a escola apenas o 
material necessário.  Por questões de segurança, o 
compartilhamento ou empréstimo de materiais entre 
alunos não será permitido.

Máscaras
O uso da máscara é obrigatório para todos. É necessário que 
todos possuam máscara para troca após 3h de uso ou caso 
esteja úmida. Recomenda-se ter um saquinho com nome 
para armazenamento das máscaras.

Copo ou garrafinha
Os bebedouros para tomar água diretamente estão
indisponíveis. O abastecimento de água deve ser feito
através de copos ou garrafinhas individuais.
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USO DA MÁSCARA NA 
HORA DO LANCHE

A área disponível para lanche (cantina) 
obedecerá o distanciamento e o espaço 
terá demarcações. O aluno deverá:

- Retirar a máscara e guardar em um 
saquinho 
identificado com seu nome;
- Lavar as mãos;
- Lanchar mantendo o distanciamento entre 
os colegas;
- Lavar as mãos ou usar o álcool em gel após 
a refeição;
- Colocar uma máscara limpa.

É necessário que todos possuam
máscara para troca após 3h de uso ou
caso esteja úmida.
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HIGIENIZAÇÃO

UNIFORMES
As roupas utilizadas durante o dia na escola 
devem ser lavadas no mesmo dia. Não é 
recomendado utilizar a mesma roupa no 
dia seguinte sem a devida higienização.

MOCHILAS
Os materiais, mochilas e bolsas dos 
estudantes devem ser higienizados antes
e depois de ir à escola.

MÁSCARAS
As máscaras devem ser lavadas sempre 
após o uso.
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ORIENTAÇÕES
- A escola irá orientar os alunos e funcionários a não 

levarem itens desnecessários para a escola, levar máscaras 
extras, higienizar as mãos com frequência, etc. Essa 

orientação será disponibilizada via Agenda Edu, redes 
sociais e afixada no ambiente escolar;

- Todos os colaboradores da instituição estão recebendo 
orientações sobre biossegurança na volta às aulas e 
cuidados necessário no transporte para a escola e 

regresso para suas casas.
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