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“A comunidade educativa
constrói-se sobre relação de confiança,

de estreita colaboração entre seus membros
e sobre o reconhecimento mútuo

das responsabilidades”.

Santa Emilie de Villeneuve
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PALAVRA DA DIREÇÃO
Entendemos que a decisão de retorno às atividades escolares é desafiadora, uma vez 
que são muitas variáveis: cenário epidemiológico atual, pertença ao grupo de risco, 
capacidade de adequar-se às novas medidas de biossegurança, impactos emocionais 
etc. Entretanto, assumimos fazer a nossa parte, em parceria com os pais, num processo 
contínuo de sistematizar e garantir que este protocolo seja cumprido de forma afetiva, 
para que todos se sintam comprometidos no cuidado uns dos outros, contando com 
profissionais adequados, que possam orientar-nos através de informações que nos 
permitam rever os nossos hábitos e, assim, aprendermos as melhores lições desta 
pandemia, no que toca à higienização e a um olhar cuidadoso para com o próximo.

Este protocolo tem por objetivo tornar público e oficializar as medidas de 
biossegurança implementadas pelo Colegio Notre Dame de Lourdes, a fim de mitigar 
os riscos da transmissão pelo novo coronavírus.

Na certeza de que Deus está no controle de tudo e sua misericórdia nos acompanha, 
estamos conscientes do nosso compromisso e certos de que podemos contar com a 
parceria das famílias, sentimo-nos confiantes em poder acolher os nossos alunos com 
amor e alegria!
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O PROCESSO EM 4 ETAPAS: 

• PRIMEIRA ETAPA: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Quando a equipe especializada entra na estrutura escolar para avaliar a estrutura física, 
recursos humanos e materiais, constatando as adequações e inadequações, assim propondo 
as adequações necessárias para retomada segura das atividades escolares, conforme 
determinações e orientações dos órgãos competentes Municipais, Estaduais e Federais. 

• SEGUNDA ETAPA: ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS

Conjunto de providências que tornam públicas para toda a comunidade escolar as novas 
medidas implementadas no que se refere à prevenção da infecção pelo novo coronavírus, que 
envolvem mudanças na estrutura física, no comportamento humano, no aprimoramento dos 
processos de higienização, limpeza e disponibilização de recursos e materiais.

• TERCEIRA ETAPA: TREINAMENTOS

Todos os colaboradores do Colégio Notre Dame receberam treinamentos em medidas 
preventivas contra o novo coronavírus e a equipe de higienização e limpeza teve treinamento 
específico sobre os novos processos. 

• QUARTA ETAPA: IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS E MONITORAMENTO

É quando durante a prática, através da observação dos processos e uso de recursos de 
controle em higienização e limpeza, conseguimos, de forma objetiva, avaliar os resultados. 

ORGANIZAÇÃO
Visando ao melhor para cada aluno, buscamos orientação 
especializada para elaboração do protocolo de biossegurança.        
A Materclean é uma empresa especializada em controle de infecção 
de ambientes, tendo como responsável-técnica a Dra. Talita Arruda, 
médica-infectologista. Inúmeras reuniões e visitas in loco foram 
realizadas para avaliar os melhores recursos, incluindo tecnologias 
de ponta, sempre levando em conta o custo-benefício. 
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“Conforme o Decreto Nº 8.084/20 de 02/09/2020, fica autorizada a 
retomada gradativa e segura das atividades presencias nas unidades de 
ensino privadas do Município de Cuiabá, tão somente no que se refere à 
Educação Infantil nas modalidades Berçário I e II e Maternal I, observada 

50% da capacidade e respeitando o máximo de 15 alunos por sala”. 

PLANO DE RETOMADA
DAS ATIVIDADES ESCOLARES
PRESENCIAIS
• A cada novo decreto que contemple as próximas medidas para retomada das atividades 
escolares, será realizada enquete com os pais e/ou responsáveis para avaliar o quantitativo 
que retornará às atividades.

• Àqueles que optarem por não retornar às atividades presenciais serão oferecidas as 
seguintes modalidades de ensino:

• Modalidade remota intencional para Educação Infantil;

• Modalidade da aprendizagem híbrida para Ensino Fundamental e Médio.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE
• Todos os colaboradores foram testados para o novo coronavírus, através do método   
RT – PCR;

• Aqueles que testarem positivo não retornarão às atividades;

• Todos os colaboradores receberam orientações através de treinamento realizado pela 
Materclean, para reconhecer de forma precoce os sinais e sintomas do novo coronavírus e 
medidas de prevenção contra o mesmo; 

• Na presença de QUALQUER UM dos sinais e sintomas da COVID-19: febre, dor de 
cabeça, diarreia, perda do olfato, perda do paladar, tosse, náusea, falta de ar, os 
colaboradores foram orientados a comunicar a coordenação, instituir isolamento e 
procurar por atendimento médico. O mesmo só retornará mediante apresentação de 
atestado médico; 

• Colaboradores do grupo de risco maiores de 60 anos, pessoas imunodeficientes e/ou 
portadoras de doenças crônicas ou graves, gestantes e lactantes foram dispensados.
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HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
• Novos produtos de higienização e limpeza foram adquiridos e padronizados, sendo: 
detergente e desinfetante de uso profissional, devidamente registrado na ANVISA, que 
possuem laudo de eficácia comprovada contra vírus, bactérias e fungos;  

• Os panos de limpeza serão em cores diferenciadas para áreas específicas, como banheiros e 
superfícies mais tocadas. As trocas foram implementadas em substituição às flanelas laváveis;

• Foi criado e implementado pela Materclean o Procedimento Operacional Padrão (POP) de 
higienização e limpeza para cada setor, por exemplo: banheiros, salas, áreas administrativas etc.; 

• Toda equipe de higienização e limpeza foi treinada pelos profissionais da Materclean com 
experiência em controle de infecção hospitalar, para implantação do procedimento 
estabelecido;

• Todas as salas serão limpas e higienizadas a cada turno, totalizando 3x ao dia;

• Criamos o agente constante de limpeza: Profissional da limpeza exclusivo para banheiro e 
outro específico para as áreas de circulação, com a finalidade exclusiva de higienizar as 
superfícies mais tocadas: maçanetas, pegas, bebedouros, corrimões, torneiras e dispensadores; 

• Novas pias para lavagem de mãos foram instaladas em locais estratégicos para aumentar a 
aderência à higienização das mãos;

• Dispensadores de álcool em gel foram disponibilizados em locais estratégicos, como entradas 
das salas e mesas dos professores, para aumentar a higienização das mãos.
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ORIENTAÇÕES PARA TODA
COMUNIDADE ESCOLAR
• Todas as pessoas que adentrarem as dependências do colégio terão sua TEMPERATURA 
verificada através de termômetros automáticos, que estarão nas catracas e em totens em 
locais estratégicos;

• No caso da Educação Infantil e Berçário, será disponibilizada uma pessoa para realizar a 
verificação da temperatura; 

•  Todas as pessoas que adentrarem as dependências do colégio, deverão estar de 
MÁSCARA, em especial os alunos; 

• Teremos um dispositivo automático de reconhecimento de máscara que se encontrará nas 
catracas. Esse dispositivo será de uso perene, uma vez que tem a função de reconhecimento 
de face que atua como presença; 

• A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS OU LAVAGEM DAS MÃOS deverá ser feita sempre que: 
entrar na escola, ao tocar em uma superfície potencialmente contaminada, após tossir ou 
espirrar;

• Materiais educativos serão disponibilizados para incentivar a aderência à técnica correta da 
higiene das mãos; 

• Marcações de DISTANCIAMENTO com 1,5 metro foram realizadas no chão;

• Cartaz informativo quanto à promoção da ETIQUETA DA TOSSE, assim como os principais 
SINAIS E SINTOMAS da doença, foi instalado em locais estratégicos;

• As salas de aula serão usadas com janelas e portas abertas, a fim de promover a 
VENTILAÇÃO do ambiente;

• O uso de ARMÁRIOS compartilhados será suspenso;

• A ida ao BANHEIRO será monitorada, a fim de garantir o uso para uma pessoa por vez;

• Alunos, educadores e colaboradores deverão trazer suas próprias garrafas de água, 
evitando o USO DE BEBEDOUROS e o compartilhamento de garrafas;

• Cartazes orientativos, com sinais e sintomas da COVID-19, serão afixados em locais 
estratégicos para estimular a procura por atendimento diante de qualquer sinal ou sintoma;

• Os recreios acontecerão em horário diferenciado, encurtado e em lugar pré-determinado. 
Atenção especial deverá ser dada pelos colaboradores, pois nesse momento ocorre a 
manipulação da máscara; 

• Todos deverão trazer de casa uma máscara reserva, para troca a cada 3 horas ou caso 
apresente umidade, sujidade;   

• Atenção especial será dada na hora da ENTRADA e SAÍDA com horários diferenciados, a 
fim de evitar aglomerações. 
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ORIENTAÇÕES AOS ESTUDANTES
• Os alunos que apresentarem qualquer sinal e sintoma respiratório, como coriza nasal, dor 
de garganta, espirros, febre, tosse e também febre, mal-estar geral, assim como diarreia, 
náusea, vômitos, perda do olfato e do paladar, não deverão frequentar as atividades 
presenciais, comunicando o fato ao seu respectivo coordenador, instituir isolamento e 
procurar assistência médica para testagem para coronavírus;  

• O aluno deverá verificar a temperatura ao entrar na unidade escolar e higienizar as mãos;

• Recomendamos que venham com calçado fechado para passagem no tapete sanitizante; 

• A higienização ou lavagem das mãos deverá ser de forma frequente, após tocar em 
superfícies potencialmente contaminadas, após tossir ou espirrar;

• Evitar tocar o rosto e coçar os olhos; 

• Não compartilhar objetos;

• Trazer somente os objetos necessários para escola; 

• Trazer garrafa de água de uso pessoal;

• Os bebedouros serão de pedal, ainda assim devem ter cuidados para não tocar a garrafa; 

• Manter distanciamento social, respeitando as marcações de distância;

• UNHAS aparadas: melhora a qualidade da higienização das mãos; 

• CABELOS presos: para evitar toque constate na face;  

• Os homens deverão manter tricotomia facial: a BARBA pode comprometer a adesão da 
máscara;

• As MÁSCARAS de tecido deverão ser trocadas caso estejam úmidas ou a cada 3 horas; 

• Sempre dar descarga após o uso do sanitário com a tampa abaixada;

• Não compartilhar objetos pessoais;  

• Realizar a higiene corporal antes e após atividades escolares;

• Não colocar objetos ou as mãos na boca;

• Evitar uso de ADORNOS, como: pulseiras, relógios, anéis ou brincos grandes.
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ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES
• Ao adentrar a estrutura escolar, deverá usar máscaras e o protetor facial;

• Verificar a temperatura ao entrar na unidade escolar; 

• Higienizar as mãos de forma frequente, após tocar em superfícies potencialmente 
contaminadas, após tossir ou espirrar ou sempre que achar necessário; 
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• Sempre dar descarga após o uso do sanitário com a tampa abaixada;

• Não compartilhar objetos pessoais;  

• Realizar a higiene corporal antes e após atividades escolares;

• Não colocar objetos ou as mãos na boca;

• Evitar uso de ADORNOS, como: pulseiras, relógios, anéis ou brincos grandes.
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ORIENTAÇÕES AOS PAIS
E/OU RESPONSÁVEIS
• Os pais assinarão um termo de responsabilidade no qual se comprometem a comunicar a 
escola se contactantes domiciliares do aluno tratar-se de caso suspeito e/ou confirmado;

• Assim como a escola, em contrapartida, compromete-se a comunicar os pais e/ou 
responsáveis caso apareça suspeita na escola e/ou confirmado de COVID-19, assim como, 
após orientação, sendo instituída quarentena para aquela sala;  

• Deverão diariamente promover as medidas de prevenção contra o novo coronavírus;

• Deverão estar atentos aos comportamentos de risco de vossos filhos; 

• Instruir os filhos a trazer somente os objetos necessários para escola e não compartilhar 
objetos;

• Os pais não poderão adentrar as dependências da escola, caso necessitem fazê-lo, deverão 
fazer mediante agendamento prévio.  

QUANDO SUSPEITAR DE COVID-19? 
Qualquer pessoa que apresentar qualquer um dos sinais e sintomas abaixo deve ser 
suspeito de COVID-19: tosse, dor de garganta, coriza, perda de olfato, alteração de 
paladar, dor abdominal, calafrios, mialgia, febre, dificuldade de respirar e cefaleia, 
diarreia, dor abdominal, calafrios, fadiga, coriza, congestão nasal e febre.
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1    Deverá ser encaminhado ao setor de enfermaria da escola;

2    Verificar e registrar os sintomas apresentados, se for aluno, avisar os 
      pais/responsáveis para buscar o estudante e encaminhar à unidade saúde;

3    Professor ou colaborador deverá ser afastado das suas atividades 
      e encaminhados a uma unidade de saúde; 

4    Deverá permanecer na enfermaria até a transferência para uma unidade de saúde; 

5    Após a transferência para uma unidade de saúde, deverá realizar desinfecção terminal;

6    A equipe de limpeza também deverá usar todos os EPIs;

7    Notificar a vigilância epidemiológica imediatamente;

8    Os alunos e colaboradores deverão retornar às suas atividades após 
      apresentarem atestado médico.

9    O responsável pelo setor de enfermaria deverá efetuar o levantamento 
      de quantas pessoas tiveram contato na escola e em casa.

COMO DEVEMOS PROCEDER 
DIANTE DE UM CASO SUSPEITO? 
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