
PROTOCOLO DE 
BIOSSEGURANÇA

Vamos voltar à escola 
com responsabilidade 

e segurança

ESTAMOS 
PRONTOS!



Nos úl�mos meses muita coisa mudou, e 

estaremos retomando nossas a�vidades 

com todo cuidado, carinho, atenção, 

comprome�mento com a segurança e 

bem-estar de toda a família-escola.

Considerando a transparência que norteia 

nossos valores, a Escola Gasparzinho e 

Colégio Porto Gaspar, vem reiterar o 

compromisso com a preservação da 

saúde, integridade e bem-estar de nossos 

queridos alunos e colaboradores. 

Neste protocolo você vai encontrar 

orientações e os principais procedimentos 

aplicados durante o período de pandemia 

decretado pela Organização Mundial da 

Saúde em 11 de março de 2020. 

Como é bom poder 
recebê-los novamente!



 Precisaremos ter muita calma e 

atenção.

Para o retorno seguro das a�vidades 

escolares presenciais, elaboramos 

nosso protocolo de biossegurança, 

com base nas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde, 

decretos estaduais e municipais.

Desenvolvemos nosso protocolo com 

as orientações necessárias para 

retornar com segurança, preservando 

a saúde de todos, contribuindo assim 

para minimizar a disseminação do 

novo coronavírus.

     Juntos somos mais fortes!



Treinamento dos funcionários;

Instalação de tapetes sani�zantes para 

higienização dos calçados nas entradas;

Limpeza e Desinfecção contra vírus e 

bactérias dos ambientes internos e 

externos;

Instalação de Toten dispensador de 

álcool gel 70% (de pé) nas entradas;

Ações que antecedem o retorno das 

a�vidades educacionais:

Dede�zação contra pragas devidamente 

validada;

Limpeza e Desinfecção dos reservatórios 

de água e bebedouros;

Aquisição de termômetros do �po 

inf ravermelho  para  afer ição  da 

temperatura nas entradas e sempre que 

for necessário; 

Novas formas de agir desde 
a entrada na escola.



Instalação de dispensadores de álcool gel 

70% devidamente abastecidos, em pontos 

de grande circulação como, corredores, 

banheiros, cozinha, refeitório, auditório, 

secretarias;

L ixe iras  com  pedal  em  todos  os 

ambientes;

Kit de higiene completo nos banheiros, 

com sabonete líquido, toalhas de papel 

não reciclado e dispensador de álcool gel 

70%;

Desa�vação de todos os bebedouros e 

dispensadores de água. Copos plás�cos 

descartáveis serão disponibilizados;

Manter limpos filtros e dutos do ar 

condicionado.



Sensibilização e acompanhamento das 

equipes de manutenção e higienização;

Orientação e incen�vo aos estudantes e 

colaboradores quanto à importância da 

constante higienização das mãos e uso das 

máscaras;

Funcionários devidamente treinados e 

paramentados para recebê-los, atendendo 

a exigência de troca de roupas antes de 

iniciar as a�vidades laborais para os 

colaboradores da Educação Infan�l;

Os inspetores receberão os responsáveis e 

alunos aferindo a temperatura com 

termômetros de aproximação, orientando 

a higienização das mãos com álcool em gel 

e a higienização dos calçados nos tapetes 

sani�zantes;

Limpeza e desinfecção das super�cies 30 

minutos antes de cada turno;

Os cuidados de sempre 
aliados às novas ações.



Os ambientes preparados para atender no 

máximo 15 alunos por turma, respeitando o 

distanciamento de 1,5m entre estudantes e 

colaboradores;

Ambientes devidamente arejados, com 

duas entradas para ven�lação natural, 

mesmo com o ar condicionado ligado;

Sinalização interna clara e visível para 

prevenção em todos os espaços da 

ins�tuição;

Os horários de entrada e saída dos alunos 

poderão ser flexibilizados para evitar a 

aglomeração;

O s  a l u n o s  o u  r e s p o n s á v e i s  q u e 

apresentarem temperaturas acima de 37,5 ° 

ou qualquer sintoma gripal será orientado 

p a ra  r e t o r n a r  p a ra  c a s a  c o m  o s 

responsáveis;

Demarcação dos espaços �sicos da unidade 

escolar de forma a aprimorar as medidas de 

distanciamento social;



Priorização de a�vidades ao ar livre;

Deverá ser evitada a entrada em sala para 

além daqueles estritamente necessários 

para a realização das a�vidades;

Quan�dade limitada de alunos por sala e 

no refeitório;

Os brinquedos u�lizados devem ser 

higienizados a cada uso;



As crianças não devem levar brinquedos de 

casa para a escola (Dia do brinquedo 

suspenso por tempo indeterminado);

Alunos pertencentes ao grupo de risco 

devem permanecer  em casa  com 

realização das a�vidades não presenciais;

Se alguém na casa apresentar algum 

sintoma do covid-19, mesmo que a criança 

não apresente nenhum, ela deverá 

permanecer em casa por pelo menos 14 

dias e a escola deverá ser comunicada;

A responsabilidade e o cuidado estão em 

nossas mãos.

Segurança levada a sério.
ATENÇÃO!

JUNTOS 
PRESERVAREMOS 

A SAÚDE DE TODOS.
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