


Sobre a doença

 O que é COVID-19

 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies

diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os

coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo do MERS-

CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de

um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e

causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa.

 A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que

apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros

graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%)

dos pacientes com COVID-19 podem ser 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.

 Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca


A equipe diretiva, pedagógica e de infraestrutura do Colégio

Paraíso - Grupo Lusófona, elaborou um Protocolo de

Biossegurança, em formato de manual, que poderá vir a

contribuir para a tomada de decisão dos gestores,

colaboradores e de toda a comunidade educativa de nossa

escola. É nosso intuito que, o documento aqui apresentado

demonstre o comprometimento desta instituição de educação

básica com o detalhamento de fundamentação técnico-científica

da biossegurança, que necessariamente precisa ser conhecida

e discutida a partir de uma perspectiva pedagógica e com foco

na proteção e preservação da vida.



Objetivo

Estabelecer critérios
organizacionais em todos os
setores da escola para um
possível retorno às aulas, no
sentido de PREVENIR,
MINIMIZAR ou ELIMINAR
OS RISCOS DE CONTÁGIO
da COVID-19, sempre
seguindo as orientações das
autoridades competentes no
âmbito municipal e/ou
estadual.

 Membros da Comissão:

 Diretora Professora Dra. Ana Maria Nunes El Achkar; 

 Vice-Diretora Professora Eline Tavares Rodrigues da Silva; 

 Professora Tânia Siqueira; 

 Secretária Rita Marins; 

 Professor Marcus Bizzo (Gerência de Relacionamento e 
Vendas do Colégio Paraíso e Faculdade Lusófona do Rio de 
Janeiro); 

 Professora de Ciências Márcia Assis (Esp. em Saúde Pública); 

 Professor de Química André Silveira (Conselheiro CRQ-III); 

 Ayran Almeida (Infraestrutura do Colégio Paraíso e Faculdade 
Lusófona do Rio de Janeiro);
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I - Procedimentos Gerais
01 - Delimitação do Espaço de Ação:

Portaria Acentos do Pátio

Hall de entrada da escola Bebedouros do Pátio

Secretaria Bebedouros do 3º andar

Salas de Aula (Bloco A) Banheiro da Educação Infantil

Sala dos Professores Banheiros do 1º/2º andar

Salas da Educação Infantil Parquinho

Sala da Direção Quadra Poliesportiva

Auditório Biblioteca

Cantina Parquinho

Quadra Poliesportiva
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02 - Medidas de Proteção e Prevenção da COVID - 19

a) Medidas Coletivas:

1. Manter portas e janelas abertas;

2. Distribuir por toda escola comunicação visual de Proteção e Prevenção de risco da
COVID - 19;

3. Rotina de Limpeza: antes das aulas, após os intervalos e ao final do turno;

4. Rotina de Limpeza: higienização dos banheiros constantemente;

5. Distribuição de álcool 70% sobre as bancadas da secretaria, da loja de uniformes, na
portaria, na cantina, na bancada da biblioteca, nas mesas dos professores em sala
(incluindo o papel toalha), na secretaria e na sala dos professores;



Continuação

6. Disponibilizar sabonete líquido em todos os banheiros e papel toalha;

7. Medidor de temperatura (termômetro por infra vermelho) na portaria;

8. Triagem na entrada - no início do turno o acesso será restrito aos alunos, professores
e funcionários;

9. Uso de um Totem Dispenser Álcool em Gel na entrada com a logo da escola
(necessária a higienização atrelada a ação de marketing);

10. Uso de um tapete higienizador na entrada;

11. Prevenção - aquisição de máscaras descartáveis;

12. Ação de Marketing – venda de máscara no setor do uniforme contendo a logo da
escola;

13. Organização e fiscalização nos banheiros, impedindo aglomeração de pessoas.



b) Medidas Individuais:

1. Será obrigatória a utilização da máscara dentro do ambiente escolar;

2. Realizar durante o turno a troca da máscara a cada 2h;

3. Cuidar com o descarte das máscaras, seja ela descartável ou de tecido;

4. Seguir as regras de etiqueta respiratória, em caso de tosse e espirros;

5. Ser portador de um pequeno frasco de álcool gel;

6. Lavar as mãos com água e sabão líquido, sempre que for ao banheiro, higienizando

inclusive os antebraços;
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7. Higienizar as mãos após contato em qualquer superfície;

8. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5m;

9. Não realizar aperto de mãos, beijos ou abraços;

10. Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais;

11. Não fazer uso do bebedouro, com o rosto próximo à bica;

12. Fazer uso de uma garrafinha de água para uso individual;

13. Não compartilhar objetos de uso pessoal.



03 - Preparação do Ambiente Escolar

a) Delimitação dos Espaços

1. Locais com filas: marcações no chão com distanciamento de 1,5 m - cantina, secretaria, loja
do uniforme, acesso ao banheiro e bebedouro do pátio;

2. Carteiras das salas de aula - distanciadas umas das outras, pelo menos a 1,5m;

3. Afastamento de cadeiras e mesas de uso do aluno em relação a parede e a mesa do
professor;

4. Retirada do excesso de mesas e cadeiras do ambiente da sala de aula para facilitar os
deslocamentos, evitando a aproximação entre os alunos. Esta ação estará colaborando para
higienização dos espaços, com menos trabalho para os funcionários e um gasto reduzido dos
produtos de limpeza;

5. Todos os objetos que estejam desnecessariamente sobre mesas e bancadas deverão ser
retirados, deixando somente o essencial.

6. Marcações nos bancos do pátio, com distanciamento de 1,5m, evidenciando com "X" os
espaços não utilizados;

7. Manter o AUDITÓRIO trancado, pois o seu uso deverá ser evitado, ficando apenas para casos
extraordinários e com número reduzido de pessoas presentes;

8. Manter as salas que não serão utilizadas fechadas nos Blocos A e B;
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9. Manter o Centro Esportivo e portões de acesso trancados;

10. Indicação (aviso) que será proibido sentar-se sobre os degraus das escadas;

11. Não fazer uso da sala de informática (usar o tablet);

12. Não fazer uso da Biblioteca no período inicial;

13. Posicionamento das lixeiras com pedal e tampa em locais de maior acesso;

14. Retiradas da lixeiras sem tampa de dentro das salas substituindo-as por outras com pedal e tampa - ou 
posicionar duas nos corredores de cada andar, com pedal e tampa;

15. Lixeiras específicas para recolhimento de máscaras descartáveis (resíduos de serviço de saúde);

16. Colocação de uma correntinha com gancho nos acessos ao prédio - delimitar os espaços dos alunos na 
escola;

17. Marcar por setores todo o pátio com quadrados de 1,50 para facilitar/orientar os alunos quanto à 
disposição durante o intervalo;

18. Vedar o uso dos bebedouros do 3º andar. Adaptar uma torneira no bebedouro do pátio e isolar o restante. 



b) Descarte do Material

1. Manutenção do ambiente seguro e saudável;

2. Eliminação das lixeiras abertas;

3. Utilização de lixeiras com tampa e pedal;

4. Uso de sacos plásticos para o acondicionamento dos resíduos contaminados;

5. Descarte de máscaras depositadas nas lixeiras específicas - recolher, ao final

do dia, em tambor com solução de água sanitária, esperar 20 – 30 minutos,

drenar e descartar no lixo comum.



II- Plano de Ação

CRONOGRAMA DE RETORNO SEGURO AS ATIVIDADES PRESENCIAIS AO COLÉGIO PARAÍSO

Semana -2 Semana -1 Marco 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3

Definição da Comissão de 

Biossegurança

Elaboração do Planejamento 

do Retorno Seguro.

Definição de Metas e 

Premissas para retorno seguro.

Definição dos materiais e 

equipamentos necessários para 

o retorno.

Pesquisa com a Comunidade 

Acadêmica

Definição do orçamento para 

retorno seguro.

Recomendação das 

autoridades de retorno às 

atividades escolares em 

cenário de redução de novos 

casos e

de transmissão da Covid-19

Higienização Geral da Escola Instalação da 

Sinalização Visual
Retorno Seguro as 

atividades 

acadêmicas 

presenciais
Organização das Salas

Instalação dos 

equipamentos de 

tecnologia para aula 

remota

Compra dos materiais

Monitoramento das 

ações previstas no 

plano.

Isolamento das áreas 

restritas

Reunião com Pais e 

Alunos
Treinamento dos professores 

e funcionários



III- Cronograma de Aulas

01 – Organização dos Horários

a) Horário da Entrada - Manhã e Tarde

1º TURNO 2º TURNO

07:00 Turmas 601 e 701 13:00 Ed. Infantil/Turmas 111 e 211

07:05 Turmas 801 e 901 13:05 Turmas 311 e 411

07:10 Turmas 902 e 1001 13:10 Turma 511, 611 e 711

07:15 Turmas 2001 e 3001



b) Horário de Intervalo - Manhã e Tarde (INÍCIO DO INTERVALO)

1º TURNO 2º TURNO

08:30 Turmas 601 e 701 14:35 Turma 611

08:35 Turma 801 14:40 Turma 711

08:40 Turmas 901 e 902 14:55 Turma 111

09:20 Turma 1001 15:00 Turma 211

09:25 Turma 2001 15:20 Turma 311

09:30 Turma 3001 15:30 Turma 411

15:35 Turma 511



1º TURNO 2º TURNO

08:50 Turmas 601 e 701 14:35 Turma 611

08:55 Turma 801 14:40 Turma 711

09:00 Turmas 901 e 902 14:55 Turma 111

09:40 Turma 1001 15:00 Turma 211

09:45 Turma 2001 15:20 Turma 311

09:50 Turma 3001 15:30 Turma 411

15:35 Turma 511

c) Horário de Intervalo - Manhã e Tarde (TÉRMINO DO INTERVALO)



d) Horário de Saída - Manhã e Tarde (SAÍDA DO 1º TURNO ÀS 11:30)

1º TURNO 2º TURNO

11:20 Turmas 601, 701 e 801 17:00 Turmas Ed. Infantil

11:25 Turmas 901, 902 e 1001 17:10 Turmas 111 e 211

11:30 Turmas 2001 e 3001 17:20 Turmas 311 e 411

17:30 Turmas 511, 611 e 711



1º TURNO

12:15 Turma 1001

12:20 Turmas 2001 e 3001

e) Horário de Saída - Manhã e Tarde (SAÍDA DO 1º TURNO ÀS 12:20)



02 – Organização da Cantina

1. Colocação de álcool gel na entrada e saída da cantina;

2. Uso OBRIGATÓRIO da máscara por alunos e funcionários;

3. Número de mesas e cadeiras reduzidos;

4. Marcação no chão com distância de 1,5m para que não tenha aglomerações no 

salão da cantina;

5. Distanciamento entre funcionários e clientes;

6. Higienização constante do ambiente;

7. Organizar a compra do tickets para o lanche de forma antecipada, de preferência 

semanalmente. 



03 – Os Colaboradores

a) Os Funcionários da Limpeza - Rotina Diária da Equipe de Limpeza

PRIMEIRO TURNO

Antes das 7h:
1. Higienização das salas de aula do segundo e terceiro andar (mesas, cadeiras, quadros, 

maçaneta da porta e piso);
2. Higienização dos corredores do segundo e terceiro andar (piso, corrimão e escada);
3. Higienização dos banheiros do Bloco A e do Pátio;
4. Higienização da sala dos professores e banheiros;
5. Higienização dos bancos de cimento desde a entrada até todo o pátio;
6. Higienização dos bancos de madeira.
7. Higienização da cozinha dos funcionários - Bloco B.



Continuação

Após a subida dos alunos para as salas de aula (início do turno - após às 7h):

1. Higienização da sala da Direção, Secretaria e Marketing (piso, maçanetas, mesas, 
cadeiras e bancadas), bem como o banheiro e cozinha;

2. Manutenção de todo ambiente higienizado (corrimão, maçanetas, bancadas e 
banheiros).

Após o INTERVALO de cada segmento:

1. Higienização completa dos banheiros do Bloco A e do Pátio;

2. Higienização de corrimão, bancadas, maçanetas e bancos de cimento em toda a sua 
extensão.
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SEGUNDO TURNO

Antes das 13h:

Higienização das salas de aula do segundo e terceiro andar (mesas, cadeiras, quadros, maçaneta da 
porta e piso);

Higienização dos corredores do segundo e terceiro andar (piso, corrimão e escada);

Higienização dos banheiros do Bloco A e do Pátio;

Higienização da sala dos professores e banheiros;

Higienização das salas, banheiro e corredores da Educação Infantil;

Higienização dos bancos de cimento desde a entrada até todo o pátio;

Higienização dos bancos de madeira;

Manutenção da cozinha dos funcionários - Bloco B.



Após a subida dos alunos para as salas de aula (início do turno - após às 13h):

 Manutenção da sala da Direção, Secretaria e Marketing (piso, maçanetas, mesas, cadeiras e 

bancadas), bem como o banheiro e cozinha;

 Manutenção de todo ambiente higienizado (corrimão, maçanetas, bancadas e banheiros).

Após o INTERVALO de cada segmento:

 Antes da subida das turmas higienização das salas 111, 211 e 311(mesas e cadeiras);

 Higienização completa dos banheiros do Bloco A e do Pátio;

 Higienização de corrimão, bancadas, maçanetas e bancos de cimento em toda a sua 

extensão.

Obs.: A equipe de limpeza deverá seguir os procedimentos padrões de higienização e limpeza 

de ambientes.



O Inspetor de Alunos

1. Chegada à escola, pelo menos dez minutos antes de iniciar o turno;

2. Seguir o protocolo de acesso ao estabelecimento: entrada pelo portão principal;

3. Higienização do calçado e mãos;

4. Será obrigatório o uso da máscara dentro do ambiente escolar;

5. Ser portador de uma garrafinha de uso pessoal, álcool gel, máscaras reservas (mais 

do que duas), podendo substituí-la com menos de 2h;

6. Posicionar-se no pátio externo antes de iniciar as aulas, orientando os alunos nos 

espaços (mantendo o distanciamento de 1,50m);
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7. Encaminhar as turmas para as salas de forma gradativa ao lado dos seus respectivos

professores;

8. Supervisionar corredores durante as aulas, não permitindo a circulação, salvo nas idas ao

banheiro;

9. Para os intervalos(Recreio)/Organizar para evitar a concentração na cantina e no pátio;

10.Não permitir correrias pelo pátio, brincadeiras com bolas ou corda e outras atividades

intensas;

11.Após o intervalo conduzir os alunos para a sala de aula, de forma organizada, sem correria e

mantendo o distanciamento uns dos outros, tendo sempre a colaboração dos docentes que

estarão nas portas das salas aguardando a chegada;

12.Ao final do turno organizar de forma gradativa a descida das turmas;

A saída dos alunos será feita pelo portão central.



Os Professores

1. Ingressar sempre pelo portão de acesso principal, assim como todos os alunos
2. Higienização do calçado e mãos;
3. Será obrigatório o uso da máscara dentro do ambiente escolar;
4. Ser portador de uma garrafinha de uso individual, álcool gel, máscaras reservas (mais do que

duas), já que estará atuando profissionalmente por um longo espaço de tempo, podendo
substituí-la com menos do que 2h;

5. Será necessária a presença dos professores no pátio cinco minutos antes do início do turno
(ás 6h55min);

6. Posicionar seu equipamento da aula sobre a mesa para também atender aos alunos
que estarão em casa;

7. Organizar a chegada e acomodação dos alunos em sala nas cadeiras disponíveis;
8. Não permitir a saída dos alunos para os corredores ou idas ao banheiro, já que acabou de

entrar;
9. Nas primeiras semanas orientar, ao lado da coordenação e direção, sobre a importância de

seguir minuciosamente o Protocolo de Biossegurança do Colégio Paraíso;
10. Posicionar-se frente ao quadro sempre pensando também nos que estarão em casa;
11. Aguardar a ordem de liberação para o intervalo;
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12. Trancar a porta da sala na ida para o intervalo;
13. Ao final do intervalo (não será tocado o sinal para os professores, a inspetora

avisará), encaminhar-se imediatamente para as salas de aula, abrir e aguardar a
chegada dos alunos na porta da sala;

14. Após o sinal os alunos serão encaminhados para as salas, gradativamente, sobre o
comando da inspetora;

15. Os próprios alunos (do 4º ano EF I ao 3º ano do EM) poderão fazer a higienização
das mesas e cadeiras, com a ajuda do professor que borrifará o álcool 70% no local.
O aluno com o papel toalha limpará o seu espaço;

16. Ás 9h será feita a substituição das máscaras, após duas horas de utilização (atenção
para o descarte, dentro de uma sacola ou saco de papel trazido pelo aluno);

17. Não estará autorizada a circulação do aluno dentro da sala durante as aulas;
18. Ficar atento para que qualquer lixo produzido pelo aluno deverá ser descartado

dentro da lixeira da escola;
19. Ás 11h será feita a substituição das máscaras, após duas horas de utilização;
20. Fica proibido o agendamento de trabalhos em grupo dentro do espaço escolar.



Os Alunos

1. Antes de sair de casa, informar à família qualquer sensação de: febre, dor

muscular, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, dificuldade para respirar, fadiga,

tremores, coriza, perda do olfato e paladar;

2. Certificar que esteja levando em sua mochila: duas máscaras para a troca durante

o turno, um frasco pequeno de álcool gel e uma garrafa com água;

3. Cuidar para não encostar em superfícies de contato coletivo, mas caso seja

necessário, higienizar imediatamente;

4. Chegar à escola no horário pré-estabelecido pela direção/coordenação;

5. Respeitar o protocolo de higienização no portão de acesso à escola, preservando o

distanciamento do outro, caso haja fila;

6. Dirigir-se para a sala de aula e procurar o acento permitido para o uso;

7. Não compartilhar objetos de uso pessoal com outras pessoas: caneta, borracha,

livro, garrafa, celular e outros;

8. Não será permitida a circulação de alunos pela sala durante as aulas;
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9. Não será permitida a circulação de alunos pelos corredores durante a troca de professores e

nos intervalos das aulas, salvo as idas autorizadas ao banheiro;

10. Para o intervalo os alunos deverão aguardar a ordem estabelecida pela Inspetora, sempre na

presença do professor;

11. Para a compra do lanche na cantina da escola, respeitar o distanciamento, seguindo as

marcações do piso;

12. Todo o lixo produzido deverá ser encaminhado diretamente para a lixeira, sem usar as mãos

para abrí-la;

13. Durante o intervalo continuar respeitando o distanciamento, não sendo permitido aperto de

mãos, beijos ou abraços;

14. Ainda durante o intervalo ocupar apenas os acentos marcados que estiverem com "X";

15. Não será permitido brincadeiras com bola, pique, pular corda e outros que venham a aumentar

a produção de gotículas e aerossóis;

16. O retorno para sala de aula será ordenado, assim como na descida, comandado pelas

inspetoras, e aguardado pelos docentes na porta das salas;
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17. Antes da entrada na sala de aula o aluno deverá ter realizado a higienização das

mãos, seja com sabonete líquido ou álcool gel;

18. Aguardar ao lado da carteira para iniciar a higienização da mesa e cadeira antes de

sentar;

19. Realizar a primeira troca da máscara após duas horas de uso - às 9h;

20. Depositar a máscara usada em uma sacola, amarrar e guardar na bolsa;

21. Em caso de dúvida com relação à matéria, nunca se aproximar do professor, faça a

pergunta de onde estiver;

22. Por volta das 11h, realizar a segunda troca da máscara, mantendo os mesmos

cuidados;

23. Ao final do turno, as inspetoras organizarão a descida das turmas, sempre ao lado

dos professores;

24. Em hipótese alguma será permitida a permanência de alunos nas dependências da

escola no final do turno, salvo aqueles que aguardam pelo transporte escolar e

responsáveis;

25. A saída dos limites da escola será feita pelo portão central.



As Famílias

1. Participar da Reunião convocada pela Direção com o propósito de informar e 

orientar acerca do retorno gradativo dos alunos;

2. Informar se o aluno está no grupo de risco para que na divisão da turma esteja

sempre em casa acompanhando as aulas;

3. Responsabilizar as famílias pelo o envio dos alunos para a escola, no sentido de 

estarem sempre atentos a qualquer alteração de comportamento e/ou estado

físico;

4. Responsabilizar-se pelo kit do aluno – Uma garrafa com água, três máscaras

reservas; um pequeno frasco de álcool gel para uso de emergência;

5. Responsabilizar-se pelo material escolar do aluno – uso individual;
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6. Lavar o uniforme todos os dias (calça, camisa, meia);

7. Higienizar o calçado;

8. Lavagem de todas as máscaras para o dia seguinte;

9. Reabastecimento do(s) frascos de álcool gel;

10. Instruir ao jovem que ao final do turno dirijam-se para a casa imediatamente;

11. Não será permitida a permanência do aluno dentro da escola ao final do turno, salvo

em situações de espera do responsável ou do transporte escolar;

12. As famílias não estarão autorizadas a circular pela escola, apenas no setor da

secretaria;

13. Os responsáveis dos alunos da Educação Infantil e da Turma 111 deverão conduzir

os alunos na entrada e na saída até as suas salas de aula.



A Direção e Coordenação

1. Divulgar e incentivar a implementação deste plano de ação;

2. Buscar informações junto aos órgãos públicos municipais e estaduais sobre a

evolução da COVID-19;

3. Manter a Administração ciente sobre a evolução da implantação deste plano de

ação;

4. Manter-se ciente sobre as ações implementadas nas outras unidades do grupo;

5. Estar ciente e decidir sobre as ações não previstas neste plano de ação.



A Administração

1. Manter a integração das ações entre as unidades educacionais do grupo;

2. Validar e aprovar este plano de ação;

3. Aprovar orçamentos para aquisição de materiais e equipamentos;

4. Estar ciente e tomar as decisões pertinentes sobre a implementação deste 

plano de ação.



IV - Orçamento dos Materiais
ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO PARA PROJETO DE BIOSEGURANÇA

ITENS IMAGEM ILUSTRATIVA VALOR ESTIMADO

TAPETE SANITIZANTE
R$ 160

1,3 X 0,9

TERMOMETRO + 

OXIMETRO
R$ 200



TOTEM ALCOOL 

EM GEL
R$ 300

ALCOOL EM GEL

VALOR MÉDIO

R$ 70

BOMBONA



PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO

VALOR MÉDIO: 

R$ 30 CADA

PROTETOR FACIAL
R$ 6

CADA



KIT MÁSCARA 

DESCARTÁVEL N95

VALOR MÉDIO: 

R$ 150

CAIXA COM 10



SINALIZAÇÃO CHÃO

VALOR MÉDIO: 

R$ 20 CADA (14 

METROS)

FITA ZEBRADA

VALOR MÉDIO: 

R$ 10 CADA (100 

METROS)



KIT AULA VIRTUAL

VALOR MÉDIO: 

R$ 350

NÃO INCLUI O 

CELULAR


