
 
 

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES EXTRACURRICULARES PRESENCIAIS 

 

Procedimentos de biossegurança 

 

Tendo em vista aumentar a segurança dos ambientes escolares e 

prevenir a contaminação e disseminação viral, apresentam-se na sequência os 

procedimentos de biossegurança a serem observados pela Escola Vicentina São 

Vicente de Paulo.  

Conforme Resolução SESA Nº 1231/2020 Resolução GS/SEED Nº 3943 

de 09/10/2020, nossa Escola optou pela retomada das atividades 

extracurriculares presenciais (Reforço escolar e nivelamento). 

Compõem o conjunto dos procedimentos de biossegurança: medidas de 

distanciamento físico, de limitação do acesso à instituição, de escalonamento de 

entrada e saída. 

 

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO FÍSICO 

 

A Secretaria de Estado da Saúde indica a distância mínima de 1,5 metros 

entre as pessoas. Para tanto, nossa Escola adotará as seguintes estratégias: 

- Marcação de distanciamento recomendado onde for necessário, a fim de 

evitar aglomerações, como na fila de entrada e saída, verificação de 

temperatura, banheiros, entre outros; 

- Separação e sinalização das carteiras que não serão utilizadas; 

- Janelas e portas ficarão abertas a fim de melhor ventilar os ambientes; 

- O uso do ar condicionado será evitado, sendo utilizado somente em caso 

de extrema necessidade; 

- Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (canetas, lápis, 

borracha, livros, cadernos, celulares, maquiagem, dentre outros); 

- Os horários de entrada e saída do Reforço Escolar são definidos, 

conforme escala: entrada e saída pela Rua Pará, nos respectivos horários: 
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Período Matutino 

1º Turno: Entrada 7h55min às 8h 

      Saída 09h20min (impreterivelmente)  

 

2º Turno: Entrada 9h35min às 9h40min 

      Saída 11h (impreterivelmente) 

 

 

Período Vespertino 

1º Turno: Entrada 13h25min às 13h30min 

      Saída 14h50min (impreterivelmente) 

 

2º Turno: Entrada 15h05min às 15h10min 

      Saída 16h30min (impreterivelmente) 

 

 

MEDIDAS DE LIMITAÇÃO DO ACESSO À INSTITUIÇÃO 

 

- O atendimento ao público será feito prioritariamente de forma on-line 

ou via telefone ou mediante agendamento prévio, caso seja necessário o 

atendimento presencial. 

- A Escola limita o acesso às suas dependências somente às pessoas 

indispensáveis ao seu funcionamento, que não apresentem fatores de risco e 

desde que façam o uso de máscara. 

- Quanto aos fornecedores de insumos e prestadores de serviços de 

manutenção, será permitida a entrada somente pela Rua Getúlio Vargas, fora 

dos horários de entrada e saída dos estudantes. 

- Em qualquer dessas situações, todos deverão seguir os 

procedimentos preventivos, de uso obrigatório de máscara, higienização das 

mãos, verificação de temperatura antes da entrada e deverão manter o 

distanciamento mínimo recomendado. 

 

 



MEDIDAS DE ESCALONAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA 

 

- A Instituição, com base nas possibilidades da sua estrutura física e na 

necessidade de manter o distanciamento mínimo exigido, organizou o 

escalonamento e os horários de entrada e saída dos estudantes evitando 

aglomerações. 

- Na entrada da Escola será feita a aferição de temperatura, a higienização 

das mãos e calçados, e o encaminhamento dos estudantes diretamente para 

suas salas de aulas. 

- Considerando que a permanência dos estudantes na escola será de 80 

minutos, não haverá horário de recreio, conforme escalonamento.  

- A limpeza dos banheiros será monitorada permanentemente, reforçando 

quanto às questões de higiene, como: lavar bem as mãos, uso do álcool em gel 

e máscara, a higienização do assento sanitário e a descarga, que deve ser 

acionada com a tampa do vaso sanitário fechada. 

 

CUIDADOS DE HIGIENE PESSOAL. TRIAGEM E LIMPEZA DOS 

AMBIENTES 

 

Cuidados de higiene pessoal 

- A Escola conta com dispensadores de álcool em gel 70% em locais 

estratégicos, e salas de aulas com álcool em gel móvel, sendo este manuseado 

pelo professor ou monitor responsável pelo setor. Os estudantes serão 

orientados sobre a higienização correta das mãos. 

- De acordo com a Resolução SESA Nº 1231/2020 Resolução GS/SEED 

Nº 3943 de 09/10/2020, os professores e colaboradores são treinados para 

orientar os estudantes quanto à higienização. Dar-se-á especial  atenção aos 

professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais quanto à 

distribuição do álcool em gel para as crianças, com a ponta do pump próximo às 

mãos da criança e longe dos olhos, para evitar acidentes. 

- A Escola incentiva os estudantes a trazerem recipientes com o seu 

próprio álcool em gel para o uso pessoal, evitando o compartilhamento dos 

frascos entre eles. 



- O uso de máscara de tecido na Escola será obrigatório para todas as 

pessoas, não sendo necessária a troca, devido ao curto período que 

permanecerão no ambiente escolar. 

- O uso da máscara face shield, de gramatura não quebrável, será 

utilizada pelos  professores alfabetizadores e profissionais que executam 

limpeza. O face shield não substitui a máscara de tecido, então a utilização será 

dos dois. Cada profissional terá o seu face shield que, após cada uso será 

armazenado em embalagem limpa com a devida higienização do mesmo. 

- As equipes de limpeza utilizarão luvas e botas emborrachadas, a fim de 

se protegerem contra qualquer contaminação. 

 

Triagem de temperatura corporal 

 

 - A aferição de temperatura será realizada diariamente em todas as 

pessoas que acessarem a instituição, por meio de termômetros infravermelhos 

sem contato direto com a pele, por um profissional treinado para isso, que fará 

também a verificação do equipamento antes do início do fluxo de professores e 

estudantes. 

- Quanto aos estudantes, caso a verificação da temperatura registrada 

esteja maior ou igual a 37,5ºC, será isolado e a escola entrará em contato com 

os pais ou responsáveis a fim de buscarem atendimento médico. Em caso de 

recusa ou impossibilidade de buscar o estudante febril, este deverá ser mantido, 

sem medicação, em sala apropriada e sua temperatura monitorada nos próximos 

15 a 30 minutos, após a primeira aferição para avaliar se a temperatura está em 

ascensão ou em declínio. 

- Como forma de garantir a segurança de todos no ambiente escolar e 

prevenir a contaminação e disseminação viral, caso alguém se recuse a ter a 

temperatura aferida ou insista em entrar na instituição com a temperatura 

elevada, o profissional responsável pela triagem comunicará imediatamente a 

direção ou coordenação para as providências cabíveis. 

 

 

 

 



Medidas de higienização dos ambientes e superfícies  

 

- A higienização das salas de aula será feita a cada troca de turno, o 

qual terá a duração de 80 minutos cada, utilizando-se de água sanitária ou outro 

desinfetante, respeitando o indicado na embalagem do produto (Nota Técnica 

22/2020 da ANVISA);  

- Será feita higienização de superfícies que são tocadas por muitas 

pessoas, como grades, mesas, carteiras, puxadores de porta e corrimãos, antes 

do início das aulas, em cada turno e sempre que necessário; 

- A limpeza dos banheiros e lavatórios será permanentemente 

realizada antes da abertura e logo após o uso. 

- Quanto ao lixo serão utilizadas lixeiras sem toque, com acionamento por 

pedal, realizando os protocolos para depósito e retirada de resíduos diariamente, 

ou tantas vezes quantas forem necessárias durante o dia; o lixo será 

acondicionado sempre em sacos e/ou recipientes apropriados, e armazenados 

em local adequado e frequentemente limpo até a coleta pública. 

 

Medidas referentes a bebedouros e garrafas de água 

 

- A Escola orienta aos estudantes que: tragam garrafa com água, e que 

esta seja identificada com o seu nome. Durante o período de pandemia, todos 

os bebedouros permanecerão desativados. 

 

 

Orientações e compromissos pedagógicos 

 

            A retomada das atividades extracurriculares presenciais (Reforço 

escolar e nivelamento) traz consigo também o desafio de lidar com os efeitos 

adversos de um longo período de distanciamento social e da experimentação da 

modalidade de ensino remoto. São esperadas situações como a falta de hábitos 

com as rotinas dos estudos escolares expressas por meio de alguma sensação 

de angústia ou mal-estar, especialmente diante de possíveis dificuldades 



encontradas com as novas formas de ensino e aprendizagem, de acompanhar o 

ensino remoto ou da própria organização do seu estudo. 

 

         Em razão disso, nossa Escola elaborou o planejamento da retomada das 

atividades extracurriculares e rotinas pedagógicas, considerando o cuidado 

sempre presente quanto à necessidade de mediação e reforço para a 

manutenção do distanciamento físico entre as pessoas, promovendo num 

primeiro momento o acolhimento socioemocional dos estudantes, o estar bem, 

criando espaço de escuta e diálogo sobre as emoções, impressões e situações 

vividas por eles, contribuindo para a superação de eventuais traumas 

experimentados nesse período. 

 

         Quanto à realização das atividades extracurriculares, a Escola se 

propõe: 

 

- escalonar professores para dinamizar o atendimento presencial; 

- escalonar monitores nos momentos de entrada, saída e banheiros; 

- promover momentos e ações de acolhimento emocional aos estudantes e 

profissionais da educação; 

- reforçar a importância dos hábitos de higiene; 

- realizar atividades a fim de fortalecer a retomada de conteúdos, de recuperação 

escolar e de atendimento aos estudantes com maiores dificuldades; 

- intensificar a comunicação por meio de redes sociais, mural e dos diversos 

canais sobre a importância da higienização; 

- envolver as famílias realizando, com maior freqüência, reuniões virtuais a fim 

de promover o acompanhamento dos estudantes. 

 

Medidas pedagógicas específicas adotadas pela Instituição 

 

         Comunicamos aos pais ou responsáveis que decidirem pelo retorno 

presencial do estudante às atividades complementares extracurriculares, que 

será solicitada assinatura do termo de ciência, conforme orientação da SEED/PR 

(Resolução Nº 1/2020)  

 



Retorno das Atividades Extracurriculares 
Modalidade: Reforço Escolar (contraturno) 

Educação Infantil 
 

 
Nível 5A 

Segundas-Feiras Horário:  
13h30min às 

14h30min 
 

 
Nível 5B 

Quartas-Feiras  
  

Horário: 8h 
às 9h20min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retorno das Atividades Extracurriculares 
Modalidade: Reforço Escolar (contraturno) 

Ensino Fundamental I 
 

Série: 1° Ano-A Horário: 13h30min às 14h50min 

Data: Todas as quintas-feiras 
Língua Portuguesa 12/11 

Matemática 19/11 
Língua Portuguesa 26/11 

Matemática 03/12 
Língua Portuguesa 10/12 

 
Série: 2° Ano-A Horário: 15h10min às 16h30min 

Data: Todas as quintas-feiras 
Língua Portuguesa 12/11 

Matemática 19/11 
Língua Portuguesa 26/11 

Matemática 03/12 
Língua Portuguesa 10/12 

 
Série: 1° Ano-B Horário: 8h às 9h20min 

Data: Todas as terças-feiras 
Língua Portuguesa 10/11 

Matemática 17/11 
Língua Portuguesa 24/11 

Matemática 01/12 
Língua Portuguesa 08/12 

 
Série: 2° Ano-B Horário: 9h40min às 11h 

Data: Todas as terças-feiras 
Língua Portuguesa 10/11 

Matemática 17/11 
Língua Portuguesa 24/11 

Matemática 01/12 
Língua Portuguesa 08/12 

 
 
 
 



Série: 3° Ano-A e B Horário: 15h10min às 16h30min 

Data: Terças-feiras 
Língua Portuguesa 10/11 

Matemática 17/11 
Língua Portuguesa 24/11 

Matemática 01/12 
Língua Portuguesa 08/12 

 
Série: 4° Ano-A Horário: 13h30min às 14h50min 

Língua Portuguesa 09/11 – Segunda-feira 
Matemática 19/11 - Quinta-feira 

Língua Portuguesa 23/11 - Segunda-feira 
Matemática 02/12 – Quinta-feira 

Língua Portuguesa 07/12 - Segunda-feira 
Matemática 09/12 – Quinta-feira 

 
Série: 5° Ano-A Horário: 15h10min às 16h30min 

Língua Portuguesa 09/11 – Segunda-feira 
Matemática 19/11 - Quinta-feira 

Língua Portuguesa 23/11 - Segunda-feira 
Matemática 02/12 – Quinta-feira 

Língua Portuguesa 07/12 - Segunda-feira 
Matemática 09/12 – Quinta-feira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retorno das Atividades Extracurriculares 
Modalidade: Reforço Escolar (contraturno) 

 

Ensino Fundamental 
II 

 

Data: 10/11 – Matemática 
13h30min às 14h50min 6° Ano 
15h10min às 16h30min 7° Ano 

 

Data: 12/11 – Matemática 
13h30min às 14h50min 8° Ano 
15h10min às 16h30min 9° Ano 

 

Data: 18/11 – Português 
13h30min às 14h50min 6° Ano 
15h10min às 16h30min 7° Ano 

 

Data: 20/11 – Português 
13h30min às 14h50min 8° Ano 
15h10min às 16h30min 9° Ano 

 

Data: 24/11 – Matemática 
13h30min às 14h50min 6° Ano 
15h10min às 16h30min 7° Ano 

 

Data: 26/11 – Matemática 
13h30min às 14h50min 8° Ano 
15h10min às 16h30min 9° Ano 

 

Data: 02/12 – Português 
13h30min às 14h50min 6° Ano 
15h10min às 16h30min 7° Ano 

 

Data: 04/12 – Português 
13h30min às 14h50min 8° Ano 
15h10min às 16h30min 9° Ano 

 
Data: 08/12 – Matemática 

13h30min às 14h50min 6° Ano 
15h10min às 16h30min 7° Ano 

 



Data: 10/12 – Matemática 
13h30min às 14h50min 8° Ano 
15h10min às 16h30min 9° Ano 

 

 
 

 

 


