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Protocolo de biossegurança para retorno das aulas - CMD

Queridos Alunos, Pais e Responsáveis!

A volta às aulas presenciais no mês em 
que comemoramos 85 anos do Colégio 
Mãe de Deus e mês dedicado a São José 
é motivo de muita alegria e gratidão para 
toda a comunidade escolar pois podemos 
celebrar com o retorno que o calor humano 
de nossos estudantes trazem para a esco-
la. Como se refere o nosso fundador Pe. 
Kentenich “Somos filhos da guerra... e se-
remos sempre filhos da guerra, rodeados 
de perigos e acostumados à luta” (SCHLI-
CKMANN, 2020, p. 124) e não poderia ser 
diferente nestes tempos de pandemia, em 
que nossas vidas e as de nossas crianças 
necessitam de tanto cuidado e atenção.

Nossa educação, fundamentada na Pe-
dagogia de Schoenstatt, busca EDUCAR 
VIDAS VALORIZANDO A VIDA, a partir do 
modelo de Educadora que é Maria, Mãe de 
Deus. E nosso processo educacional está 
baseado em três pilares: AMOR, LIBERDA-
DE E AUTONOMIA. E partindo desses prin-
cípios entendemos que nossos estudantes 

necessitam não só da educação formal, 
mas toda uma vivência social, emoções e 
sentimentos que compõem o ser humano 
em sua integralidade. 

Sabemos que vivemos um momento parti-
cular da história da humanidade e por isso 
o Colégio Mãe de Deus prepara o retorno 
das aulas em consonância com o Decreto 
Estadual nº 7.020 de 5 de março de 2021 
do Governo do Estado do Paraná obede-
cendo a critérios como: distanciamento 
social, higiene, limpeza e desinfecção de 
ambientes, comunicação e monitoramento 
de profissionais, estudantes e readequa-
ção dos espaços da escola. 

Para que tudo aconteça de forma tranqui-
la e segura para toda a comunidade esco-
lar, ofertamos treinamento para os nossos 
professores e colaboradores, bem como 
solicitamos o apoio dos senhores pais na 
orientação de seus filhos.
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O retorno presencial será feito de forma 
gradual, escalonada e híbrida.

O uso de máscaras cobrindo nariz e boca 
é obrigatório, conforme a Lei Estadual nº 
20.189 de 28 de abril de 2020, para todos 
e em todos os ambientes da escola. Não 
é permitido trocar ou emprestar máscara 
entre os estudantes.

Os estudantes que se incluem no Grupo 
de risco da Covid-19,ou que morem com 
pessoas pertencentes a este grupo, ou 
aqueles cujas famílias (pais/responsáveis 
legais) não autorizarem o retorno às aulas 
presenciais, poderão continuar participan-
do das aulas no modo online.

Informações Gerais IMPORTANTE:  

O retorno às aulas presenciais é uma de-
cisão que cabe às famílias. Apesar das 
medidas de segurança adotadas, não há 
como eliminar totalmente o risco de con-
tágio, uma vez que o vírus se encontra em 
transmissão comunitária, podendo existir 
pessoas assintomáticas (sem sintomas). 
Por isso, em caso de existir o contágio do 
estudante por Covid-19 ou outro vírus du-
rante o período das atividades escolares, 
não é de responsabilidade unicamente da 
escola.

Pedimos que o TERMO DE CONSENTI-
MENTO que foi enviado a cada família 
seja assinado pelo pai ou responsável e 
entregue no primeiro dia de retorno do es-
tudante à escola para ser encaminhado à 
respectiva coordenação.
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Cada estudante deverá trazer 2 máscaras 
reservas para realizar uma troca obrigató-
ria após o intervalo do lanche e no caso de 
algum acidente com a mesma, bem como 
embalagem plástica identificada para de-
positar as máscaras usadas.

Os estudantes e professores deverão tra-
zer sua garrafa de água identificada. Dar 
preferência a garrafas cujo bico fique pro-
tegido por tampa.

É necessário que o aluno traga em sua mo-
chila um frasco de álcool gel para uso pes-
soal sempre que achar necessário e para 
higienização de sua carteira, cadeira e ob-
jetos pessoais.

O retorno das aulas presenciais se realiza-
rá cumprindo o Art. 2º da Resolução SESA 
Nº 240/2021 respeitando o limite de 30% 
(trinta por cento) da quantidade de alunos 
na sala de aula.

Recomenda-se aos pais e responsáveis a 
atualização do esquema vacinal das crian-
ças e adolescentes para uma melhor segu-
rança, segundo está descrito no Art. 12 da 

Resolução Nº 0098/2021.

É obrigatório que os pais ou responsáveis 
leiam e assinem o Termo de consentimen-
to de retorno às aulas e cumprimento do 
Protocolo de segurança CMD. Os alunos 
deverão comparecer com o termo em mãos 
e entregar às instâncias responsáveis.
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Não será permitida a entrada de pais ou 
responsáveis junto com os estudantes. 
Qualquer atendimento deverá ter horário 
agendado com antecedência pelo telefone 
do colégio.

A portaria de cada segmento estará aberta 
a partir das 7h30 e independente do horá-
rio de chegada o estudante terá que aguar-
dar em seu lugar na sala de aula.

O acesso ao colégio será somente pelo 
portão da Av. Rio de Janeiro e a entrada e 
saída de todos os estudantes estará com 
as rotas de entrada e saída sinalizadas por 
cores. 

JUGEND: Setor Azul
Entrada: Recepção do colégio
Estudantes do 8º a 3ª EM

BASIS: Setor Verde 
Entrada: Portão histórico/antiga recepção 
do colégio 
Estudantes do  4º aos 7º anos

KINDER: Setor Amarelo 
Entrada: Recepção kinder 
Para estudantes do k2 aos 3º anos.

Os estudantes devem se dirigir a portaria 
de seu setor e aguardar no veículo ou no lo-
cal sinalizado até que sua entrada seja so-
licitada por um colaborador e passar pelos 
procedimentos de segurança obrigatórios:
 

Aferição de temperatura por um colabo-
rador;
Obs.: Quando apresentar temperatura aci-
ma de 37,1°C (Resolução nº0098/2021 
– SESA/PR), não poderá  adentrar o Co-
légio e deverá aguardar em local isolado 
por 15 minutos para nova aferição. Caso 
a temperatura não tenha diminuído, co-
municaremos o responsável para bus-
car o estudante. 

Higienização das mãos com álcool gel 
nos totens;
Limpeza dos sapatos nos tapetes sani-
tizantes.

O uso do elevador somente será autoriza-
do para pessoas que apresentem dificulda-
de de mobilidade sendo a capacidade de 
utilização de 1 pessoa por vez.
 
Cada estudante seguirá a rota na cor do 
seu setor pela escada, respeitando o dis-
tanciamento. Em caso de utilização de cor-
rimãos, deverão higienizar as mãos ime-
diatamente após o uso.

Acesso ao Colégio
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A Cantina Seresta oferecerá lanche aos 
alunos seguindo os protocolos sanitários 
da VISA (Vigilância Sanitária). Aqueles que 
necessitarem dos serviços, solicitamos 
que visitem a página serestacantinas.com.
br onde a equipe responsável disponibiliza 
informações sobre a aquisição de lanches, 
entre outras orientações.

Os estudantes deverão trazer de casa o 
lanche para consumo próprio, não sendo 
permitido o compartilhamento com outros 
estudantes ou professores.

O uso dos banheiros será restrito a 1 ou 
2 estudantes por vez (dependendo do ta-
manho do banheiro) e os estudantes serão 
orientados a lavar as mãos antes e depois 
do uso.

Ao término do período, os estudantes 
aguardarão em sala de aula ou em local 
determinado pelas coordenações até se-
rem comunicados da chegada dos pais ou 
responsáveis para se dirigirem até a porta-
ria de seu setor.

Intervalos/Banheiro 

Salas de Aula  

O professor ficará distante 1,5m dos es-
tudantes em espaço delimitado. As aulas 
serão transmitidas ao vivo em tempo real 
para os estudantes cujas famílias optarem 
pelo modo on-line.

Na entrada de cada sala haverá informa-
ções sobre a quantidade máxima de estu-
dantes permitidas por turma.

As carteiras estarão dispostas em sala de 
aula respeitando o distanciamento mínimo 
de 1,5m entre os estudantes, não podendo 
ser removidas de seus lugares.

O material escolar e de uso pessoal não 
poderá ser compartilhado entre os estu-
dantes e professores (canetas, lápis, bor-
racha, livros, celulares e outros).

As portas e janelas de todos os ambientes 
ficarão obrigatoriamente abertas, propor-
cionando ventilação natural.

Não será permitido
aos estudantes o uso 
dos armários para 
guardar nenhum 
tipo de material.

As monitoras e professores farão o acolhi-
mento e orientação dos estudantes antes 
do início das aulas e quando se fizer neces-
sário.
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Haverá uma sala de apoio para promoção 
do isolamento imediato de qualquer pes-
soa que apresente os sintomas caracte-
rísticos de contaminação por Covid-19, se-
parado do espaço para primeiros socorros 
ou distribuição de medicamentos para os 
estudantes.

O colaborador, professor ou estudante que 
apresentar qualquer sintoma compatível 
com a Covid-19 em ambiente familiar ou 
tiver contato com alguém que testou po-
sitivo para a Covid-19, deverá comunicar 
imediatamente a escola e não frequentar o 
ambiente escolar.

Todos serão orientados a seguir as regras 
de etiqueta respiratória para proteção, em 
caso de tosse e espirros.

Não será permitida nenhuma forma de 
contato físico (abraços, beijos ou aperto 
de mãos, entre outros). Como forma de 
orientação e segurança das famílias e de 
toda a comunidade escolar, serão tomadas 
medidas junto aos estudantes quando do 
descumprimento intencional dos protoco-
los de segurança:

Comunicação verbal ao estudante e 
por escrito para a família;

Saúde e segurança   

Atuação do CMD frente a casos suspeitos    

Para os casos em que pessoas, a princípio 
assintomáticas, apresentem na escola sin-
tomas compatíveis com a Covid-19 como: 
febre (temperatura igual ou superior a 37,1 
°C), tosse seca ou com secreção, falta de 
ar, dor de garganta, dores no corpo, diar-
reia, manchas na pele, perda de olfato ou 
paladar, serão tomadas as seguintes me-
didas:

1. Retirada imediata da pessoa do contato 
com outras pessoas;

2. Encaminhamento à sala de apoio, acom-
panhado de colaborador designado para a 
função.

3. Acionamento de representante do Apoio 
a saúde do CMD;

4.  Contato com os familiares, para retirada 
imediata da escola; 

5. Orientação aos responsáveis para que 
busquem auxílio médico, a fim de que pos-
sam confirmar ou afastar o diagnóstico de 
COVID-19.

Em caso de reincidência: o estudante 
participará apenas das aulas online 
por período a ser determinado pela 
coordenação.
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vos casos. Para segurança de toda a 
comunidade escolar, o retorno ocorrerá:

No caso de suspeita – mediante 
apresentação de atestado médico ou 
de exame c/ resultado negativo;

No caso de confirmação – median-
te apresentação de atestado médico 
declarando que a pessoa em questão 
não se encontra em fase de transmis-
são da Covid-19 e pode retornar às 
atividades normais.

6. Comunicação às famílias dos alunos da 
turma; 

7. Acompanhamento e monitoramento 
dos professores e colaboradores que tive-
ram contato com a pessoa supostamente 
contaminada;

8. Após o resultado, comunicação aos es-
tudantes da turma, seus familiares e à toda 
a comunidade escolar.

Em caso positivo para COVID-19:

Comunicação do caso a todos que tive-
ram contato com a pessoa (estudantes, 
professores e colaboradores);

Na presença de casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 na comunida-
de escolar ou acadêmica há a possibi-
lidade de cancelamento das atividades 
presenciais de forma parcial ou total, de 
uma turma ou mais e, eventualmente, 
de toda Instituição de Ensino. (Cf. §2, 
art.nº4 da Resolução SESA 0098/2021)

Desinfecção, higienização e arejamento 
da sala de aula ou local de trabalho do 
colaborador afetado e da sala de apoio;

Orientação e monitoramento de toda a 
comunidade escolar para possíveis no-

clique no link 

Um protocolo de limpeza dos ambientes 
foi elaborado pela empresa prestadora de 
serviços - CENTRALLIMP, visando à segu-
rança de toda a Comunidade Escolar.

https://centrallimp.com.br/materiais/pop-
-manual-do-servico-de-limpeza-e-conser-
vacao.pdf

Medidas de Limpeza    

https://centrallimp.com.br/materiais/pop-manual-do-servico-de-limpeza-e-conservacao.pdf
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Todos os serviços ligados à Secretaria 
Acadêmica deverão ser previamente agen-
dados pelo telefone do colégio: 3878-
6800, em horário comercial. Atividades 
que envolvem pagamento/recebimento 
serão admitidas com horário marcado.

O atendimento das coordenações aos pais 
poderá ser feito de forma remota ou via te-
lefone. Caso seja necessário atendimento 
presencial, este deverá ser previamente 
agendado com a secretaria das coordena-
ções, conforme Resolução Conjunta de 06 
de julho de 2020.

Será permitida a entrada de fornecedores 
de insumos e prestadores de serviços de 
manutenção somente fora dos horários de 
entrada, saída e intervalo dos estudantes, 
exceto em situação premente. Esses pro-
fissionais deverão seguir os procedimen-
tos preventivos de uso obrigatório de más-
cara, higienização das mãos e passarão 
por verificação de temperatura antes da 
entrada ao Estabelecimento. (Resolução 
Conjunta n.º 01/2020 – CC/SEED de 06 de 
julho de 2020)

Atendimento a pais, visitantes e
 fornecedores.    
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REFERÊNCIAS

Portal do Mec - Protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas Instituições 
Federais de Ensino Julho 2020 https://vps3574.publiccloud.com.br/cartilhabio.pdf

Comitê “Volta às Aulas” Decreto nº. 4960 de 02 de julho de 2020. Resolução Conjunta 
n.º 01/2020 – CC/SEED Julho de 2020 - http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/ar-
quivos_restritos/files/documento/2020- 08/protocolo_seguranca_-_aulas_presenciais_-_
v7.pdf

Protocolo Anec - https://anec.org.br/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_05_ANEC_
Cartilha-2.pdf

Resolução 1231/2020 SESA/PR https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.
do?action=d&uuid=@gtf-escriba- sesa@1b4cc204-f827-4aaf-8a62-d744cfdb027c

Nota Orientativa 22/2020 SESA/PR

https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020- 06/
no_22_mascaras_de_tecido_para_populacao_v2.pdf

Resolução 0098/2021 SESA /PR

https://appsindicato.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Resolucao_0098Retornoaulas.pdf
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RESPEITE A VIDA. 
CUIDE DE VOCÊ E DO PRÓXIMO.
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