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INTRODUÇÃO
A retomada gradual e controlada das atividades presenciais escolares, ainda no contexto da
pandemia do novo coronavírus, exige o controle cuidadoso de um conjunto de variáveis que
envolvem a biossegurança no Campus, buscando a prevenção, minimização e mesmo a eliminação
dos riscos de contaminação, visando proporcionar um ambiente escolar seguro que tenha como
prioridade, em conformidade com os pilares de nosso Projeto Educativo, a preservação da
segurança, da saúde e da vida de todos os seus integrantes.
A principal forma de transmissão do novo coronavírus se dá por meio de gotículas que uma pessoa
infectada emite quando fala, tosse ou espirra e estas atingem a boca, o nariz ou os olhos de outra
pessoa. Esse tipo de contaminação pode ser evitado com a preservação de adequado
distanciamento físico entre as pessoas, uso de equipamentos de proteção individual, higiene
pessoal e isolamento físico de casos suspeitos ou confirmados.
A segunda principal forma de transmissão do novo coronavírus é por meio das mãos quando
levadas para a boca, nariz ou olhos, após contato com superfícies contaminadas pelo vírus. Esse
tipo de contaminação pode ser evitado com a adequada higienização e desinfecção de materiais,
mobiliário e ambientes, uso de equipamentos de proteção individual e cuidados com a higiene
pessoal.
Por isso, a equipe diretiva do Colégio desenvolveu, com Assessoria Técnica da empresa Cardoso e
Franco Ltda através da médica infectologista Doutora Cirley Maria de Oliveira Lobato, o presente
Protocolo de Retomada Presencial do Colégio Dom Amando, de ora em diante denominado
simplesmente PRP-CDA. Este protocolo foi baseado em orientações internacionais como as do
UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), com base nas diretrizes da OMS (Organização
Mundial de Saúde) e CDC (Centers for Disease Control and Prevention), e nacionais como Ministério
da Saúde (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Secretaria de Saúde Estadual –
SESPA, Plano Nacional da FENEP (Federação Nacional das Escolas Particulares) e SINEPE-PA
(Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Pará). Incluem-se ainda as orientações
da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde Municipal de Santarém-Pará.
O colégio constituiu o Comitê Operacional de Emergência em Saúde – COE Escola, com as funções
de responder pelo cumprimento dos protocolos, informar e capacitar sobre os cuidados a serem
tomados, organizar o protocolo de reabertura das aulas presenciais, fazer o monitoramento,
garantindo sua execução diária, planejar ações, monitorar e avaliar diariamente a situação
epidemiológica na comunidade escolar, para poder tomar decisões sobre mudança de estratégias
de mitigação ou flexibilização.
Integram o COE da Escola:
Márcia Regina Savioli

Diretora Pedagógica

Cirley Maria de Oliveira Lobato

Médica Infectologista

Fernando Frozza

Consultor Educacional

Claudiane Silva Gomes

Recursos Humanos

Maria Ivone de Freitas

Coordenação Educação Infantil

Alessandra Miranda Pinto

Coordenação Ensino Fundamental 1
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Lindete Paranatinga Serique

Coordenação Ensino Fundamental 2

Rosa Michelle Machado Silva

Coordenação Ensino Médio

Bruno Castro Ribeiro

Coordenador Tecnologia Informação

André Santo de Sousa

Coordenador de Disciplina

Antônio Wanderley Oliveira dos Santos

Pastoral Escolar

Leiliane da Costa Campos

Assistência Social

Aurelino Sousa de Farias

Manutenção Geral

Loiana de Almeida Vasconcelos

Serviços Gerais

O PRP-CDA consiste num conjunto de diretrizes, orientações e medidas organizadas em tópicos
gerais, a saber:
•
•
•
•
•
•

Considerações da Ciência para o Retorno.
Ordenamento de Acesso e Fluxo no Campus.
Ocupação dos Espaços Escolares.
Condutas de Responsabilidade Individual.
Limpeza/Desinfecção de Ambientes e Gestão de Resíduos.
Orientações Pedagógicas sobre ajustes feitos nos planos de curso, calendário escolar e
atividades complementares, em decorrência do afastamento prolongado das atividades
presenciais decorrentes da pandemia.

O PRP-CDA foi desenvolvido em consonância com as orientações das autoridades públicas de saúde,
sanitárias e educacionais, e está sujeito a ajustes a partir de novas orientações emanadas por estas,
em virtude da evolução do conhecimento e da gestão da pandemia. Neste sentido, a vigência do
PRP-CDA abrange todo o período letivo de 2020, podendo se estender para o ano de 2021, caso as
circunstâncias assim o recomendarem, sendo imediatamente comunicada à comunidade.
Durante todo o período de vigência do PRP-CDA as aulas, recuperações e plantões de dúvidas serão
transmitidas simultaneamente, via Web.
A operacionalização do PRP-CDA é de responsabilidade individual e coletiva, por meio de um
esforço conjunto da comunidade discente, comunidade de pais e colaboradores. Todos os
integrantes da comunidade terão acesso a este documento e responsabilidade em conhecer seu
conteúdo.
O sucesso das medidas do PRP-CDA depende essencialmente do grau de envolvimento e
responsabilização por parte de todos os membros da comunidade em sua execução. Por isso, a
instituição espera de todos a incorporação das novas práticas e seu fiel cumprimento, seguindo na
íntegra as indicações e restrições emanadas cotidianamente pelas lideranças e agentes
institucionais, conforme previstos nesse documento.
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1. CONSIDERAÇÕES DA CIÊNCIA PARA O RETORNO
Aos poucos, estamos retomando nossas rotinas habituais, especialmente de retorno ao trabalho; e
com uma grande possibilidade de retorno as atividades escolares, porém, o cenário da pandemia
ainda exige muitos cuidados. O novo Coronavírus continua circulando por aí, e invade nosso
organismo principalmente pela boca, nariz e olhos. Por isso, precisamos nos proteger, evitando que
nossas mãos ajudem a colocar o vírus dentro de nós, higienizando-as sempre que possível, e
também usando um escudo poderoso, que protege a boca e o nariz – a máscara, assim como
intensificar a limpeza e desinfecção das superfícies e objetos, com o objetivo de proteger a saúde,
segurança e bem-estar de alunos, professores, colaboradores, suas famílias e comunidades
Conhecer a realidade epidemiológica do município é o principal indicador de retornar as aulas
presenciais, pois além de protocolos de segurança é necessário que haja uma baixa taxa de
transmissão de COVID-19 na comunidade onde a escola está inserida. E o que significa uma taxa de
transmissão comunitária baixa? Pelo CDC – Centro de Controle de Doenças de Atlanta, uma taxa de
COVID-19 em 14 dias abaixo de 20 casos por 100.000 habitantes é considerada baixa, segura (CDC,
2020ª, CDC, 2020b), sendo que essa taxa é calculada somando os casos novos em 14 dias seguidos
e dividido pela população da cidade (multiplicado por 100.000).
Padrão de transmissão comunitária: taxa de COVID-19 em 14 dias (casos por 100.000
habitantes):
- Taxa de transmissão muito baixa: < 5
- Taxa de transmissão baixa: 5 a < 20
- Taxa de transmissão moderada: 20 a < 50
- Taxa de transmissão alta: 50 a ≤ 200
- Taxa de transmissão muito alta: > 200
Outra forma de apresentação, seria usar a ferramenta das cores que mostra o risco COVID-19 onde
os níveis de risco são baseados no número de novos casos diários por 100.000 pessoas: Verde (tem
menos de um novo caso diário por 100.000), amarelo (Tem de Um a 9 casos diários por 100.000
pessoas), laranja (entre 10 e 24 casos diários por 100.000 pessoas) ou vermelho (25 a mais casos
diários por 100.000 pessoas). “Quando você entra na zona laranja e vermelha, isso significa, com
toda a probabilidade, que está tendo muita velocidade, uma espécie de tendência de alta rápida”.
Este sistema de classificação de risco oferece sugestões de ações dependendo do nível de risco
(Tabela 1).
Tabela 1. Sistema de classificação de risco Covid-19
Limite: 25+ novos casos diários por 100.000 pessoas, Indica: propagação da
VERMELHO comunidade não verificada, Intervenções: Pedidos de estadia em casa são
necessários.

LARANJA

Limiar: 10-24 novos casos diários por 100.000 pessoas, Indica: disseminação
crescente da comunidade, Intervenções: pedidos para ficar em casa podem ser
necessários, a menos que seja possível aumentar os recursos de teste e
rastreamento.
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AMARELO

VERDE

Limiar: 1-9 novos casos diários por 100.000 pessoas, Indica: potencial propagação
da comunidade, Intervenções: Continuar testando, rastreamento de contato e
isolamento, bem como distanciamento social, mascaramento e outras medidas.
Limite: <1 caso novo diário por 100.000 pessoas, Indica: perto de contenção,
Intervenções: Continue testando, contate o rastreamento e o isolamento para
suprimir surtos.

Fonte: Source: Harvard Global Health Institute, Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (as of June 29)Credit:
Alyson Hurt/NPR

Se a comunidade está no nível verde, ela está no caminho certo para conter o vírus. No amarelo, a
comunidade deve implementar medidas como uso de máscara e distanciamento social e ter um
programa ativo de teste, rastreamento de contato e isolamento - incluindo teste direcionado para
aqueles em ambientes de alto risco. O laranja é considerado "perigoso" e requer testes e esforços
de rastreamento de contato - ou, se isso não for possível, pode exigir pedidos para ficar em casa,
No nível vermelho, "as jurisdições atingiram um ponto crítico para a propagação descontrolada",
nesse nível, "você realmente precisa estar de volta em uma quarentena em casa. (Danielle Allen,
Harvard Global Health Institute).
Testar, rastrear, isolar, ou seja, manter uma vigilância ativa, buscando as ações voltadas para o
combate efetivo à pandemia, visando contê-la: esta é a única forma de o retorno às aulas não virar
mais um fator agravante, com mais vítimas – entre professores, demais trabalhadores das escolas,
as próprias crianças e seus parentes - e mais sofrimentos e mortes evitáveis.
Em resumo, o retorno às aulas depende se a taxa de infecção na comunidade é baixa o suficiente,
se as escolas adotaram protocolos que podem mitigar a propagação do vírus e as características
individuais dos alunos. Lembrando que qualquer pessoa pode ser infectada com COVID-19" e que
as crianças tendem a ter taxas mais baixas de infecção, e apresentam sintomas leves - com tosse,
dor abdominal, diarreia e febre sendo os mais comuns - ou nenhum. No entanto, é possível que
crianças assintomáticas infectem outra pessoa. Crianças menores de 10 anos são "transmissores
menos eficazes do vírus COVID-19 e costumam servir como o caso-índice em grupos de famílias
COVID-19 ou na disseminação da comunidade". Crianças de 10 anos ou mais, no entanto, são tão
propensas quanto qualquer adulto a espalhar o vírus em sua casa ou na comunidade. As razões para
esta diferença na transmissão não são bem conhecidas.
Por que as crianças menores fazem quadro menos grave?
Estudos tem demonstrado, que existem 3 fatores que podem explicar essa característica: uma
resposta imune menos intensa, presença de mais "interferência viral" no trato respiratório (ou seja,
o vírus SARS CoV-2 está competindo com outros vírus no trato respiratório das crianças, levando a
uma menor carga viral), ou que existem diferenças na expressão do receptor da enzima conversora
de angiotensina (ECA) 2 ao qual o COVID-19 se liga no trato respiratório. À medida que as crianças
crescem, os dados de modelagem parecem sugerir que são mais capazes de uma resposta imune
mais intensa, mostram menos interferência viral e veem mais expressão do receptor ACE2 - o que
aumenta a quantidade e a gravidade do COVID-19.
Se a transmissão comunitária é baixa, a propagação, a taxa de transmissão do COVID-19 nas escolas
também é baixa.
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Porem existem estudos que as crianças quando expostas, são tão vulneráveis à infecção quanto
qualquer outra pessoa, com taxa de ataque que variam de acordo com as idades (6 anos "taxa de
ataque" de 51%, entre as idades de 11 a 17 as taxas foram de 44% e 33% nas idades de 18 a 21; e
nos jovens adultos, a taxa foi de 56%).
Pesquisa publicada no dia 20/08/2020 na JAMA Pediatrics relata que o nariz das crianças carrega
uma quantidade maior do vírus do que os adultos. Porem se enfatiza a importância dos níveis de
infecção na comunidade como crítica para qualquer análise.
"Ao praticar o distanciamento físico, se todo mundo usar uma máscara, se você faz o que deveria,
você realmente diminui a propagação e a transmissão do novo COV2"
Aqueles que são sintomáticos provavelmente têm maior probabilidade de transmitir efetivamente
o vírus do que aqueles sem sintomas. Detectar RNA viral não significa encontrar partículas virais
infecciosas.
Alguns fatores essenciais para o aluno retornar à escola são: saber qual é o nível de infecção na
comunidade, se as escolas adaptaram "protocolos de mitigação" e quais são as maneiras pelas quais
as crianças aprendem melhor
Se o nível de infecção na comunidade for alto - o que significa uma taxa de positividade de teste de
5% ou mais - "não seria uma boa ideia as escolas reabrirem ou os pais enviarem seus filhos para a
escola naquele momento".
Se as taxas de infecção comunitária forem baixas, os protocolos de mitigação que poderiam ajudar
a minimizar o risco de disseminação incluem: distanciamento físico, uso de coberturas faciais,
prática de boa higiene das mãos, limpeza e desinfecção de superfícies frequentemente tocadas,
realização de rastreamento de sintomas e planejamento de o que fazer se um aluno ou professor
for positivo, limitar grandes reuniões e criar pequenas classes de estudantes. Além disso, o uso de
máscaras para todos os professores e colaboradores, bem como suprimentos para uma higiene
eficaz das mãos, parcerias entre colaboradores da saúde pública e colaboradores da escola para
desenvolver protocolos e planos de mitigação para rastrear dados sobre o vírus, além de
desenvolver treinamento em prevenção ao COVID-19 e informar a tomada de decisões são os
caminhos mais adequados.
Uma vez detectada qualquer pessoa com sintoma respiratório, fazer imediata notificação
epidemiológica, testagem diagnóstica, rastreamento e testagem de contactantes, aplicar medidas
de isolamento e quarentena e referenciar para cuidados de saúde.
A notícia recente de uma pessoa que foi reinfectada com o coronavírus em Hong Kong, Bélgica e na
Holanda e outros sendo investigados em outros países, incluindo o Brasil, reforça a importância de
que as medidas sanitárias para evitar a doença sejam respeitadas.
Medidas precisam ser tomadas para que as crianças e jovens voltem às aulas, garantir a segurança
sanitária nas escolas da maneira mais segura possível, com uma série de ações para evitar a
contaminação na comunidade escolar com o retorno do ensino presencial é a prioridade. Todas
essas medidas realmente precisam estar em vigor antes da abertura da escola para promover um
ambiente escolar seguro.
Outrossim, serão desenvolvidas estratégias que serão revisadas e adaptadas dependendo do nível
de transmissão viral na escola e em toda a comunidade e feitas com estreita comunicação com as
autoridades de saúde pública estaduais e municipais. Essas considerações têm como objetivo
complementar - e não substituir - quaisquer leis, regras e regulamentos federais, estaduais e
municipais.
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2. REORDENAMENTO DE ACESSO E FLUXOS NO CAMPUS
O reordenamento de acesso e fluxo de pessoas no Campus tem como objetivo principal gerenciar o
distanciamento físico entre elas. Para isso, os horários e procedimentos de entrada, intervalos e
saída foram alterados e a movimentação de pessoas, nos diversos espaços, reescalonada e
restringida. Assim, as práticas vigentes anteriormente ficam suspensas, passando a vigorar o
Ordenamento de Acesso e Fluxos apresentado a seguir, cujas regras são de cumprimento
obrigatório, que deve durar pelo menos até o final do presente ano letivo, no entanto, este novo
ordenamento poderá ser revisto a qualquer momento.
A prioridade é de evitar aglomeração, todos os comunicados serão enviados via ClassApp. Estes
comunicados incluirão todas as informações sobre eventuais alterações de horário das aulas,
procedimentos, intervalos, cronograma de avaliações, sempre observando todas as diretrizes
sanitárias emitidas pelos órgãos públicos, com validação do comitê interno de gestão.
Reforçamos que o retorno é facultativo, ou seja, manteremos a transmissão on-line das aulas para
todos os alunos. Para organizar os alunos que desejarem estar presencialmente nas aulas, as turmas
foram divididas em dois grupos - 1 e 2, com relação enviada pelas coordenações via ClassApp. Nesse
sentido, o aluno frequentará o CDA conforme o grupo que pertence, em dias alternados, até o final
deste ano letivo, conforme segue no calendário abaixo.

2.1. PROCEDIMENTOS NA ENTRADA E SAÍDA DO CDA
ANTES DE SAIR DE CASA
a) Medir a temperatura corporal e somente levar a criança para a escola caso a temperatura esteja
até 37,5° Celsius.
b) Os pais nunca devem ministrar analgésicos aos filhos ou a si próprios antes de entrar na escola,
para evitar a entrada com quadro febril encoberto.
c) Informar a escola quando a criança faltar por motivo de saúde.
d) Propiciar que a criança acompanhe as aulas “online” quando faltar, se o estado de saúde
permitir.
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e) Verificar possíveis sintomas como dificuldade respiratória, tosse constante, mialgia (dores
musculares) e fadiga (cansaço), sintomas gastrointestinais (diarreia) e procurar os serviços de
saúde para avaliação médica.
f) É recomendável a utilização de cabelos presos e a redução do uso de acessórios e adereços por
alunos, professores e colaboradores.
g) Não trazer brinquedos e/ou outros objetos pessoais de casa, exceto as mochilas (lanche,
uniforme para atividades extras, artigos de higiene pessoal e sacos plásticos); não compartilhar
objetos de uso pessoal.
h) O uso de garrafa ou copo pessoal para beber água é obrigatório e a sua higienização é de
responsabilidade individual.
i) Recomendamos que, se possível, os alunos devem levar um calçado extra, para usarem dentro
das salas de aula.
j) Trazer 4 máscaras extras para realizar a troca a cada 3 horas, durante o intervalo para o lanche
(recomenda-se a utilização de quatro máscaras em tecido duplo reutilizáveis: uma máscara para
uso do trajeto das residências até o portão de acesso à escola; duas durante a permanência
dentro da instituição de ensino e uma na saída, para retorno às suas residências).
OBS: Máscaras faciais de tecido não devem ser colocadas em:
•
•
•

Crianças menores de 2 anos;
Qualquer pessoa que tenha dificuldade para respirar ou esteja inconsciente;
Qualquer pessoa incapacitada ou incapaz de remover o pano que cobre o rosto sem ajuda.

k) Programar a chegada à escola entre 5 a 10 minutos antes do início das aulas, contribuindo para
a manutenção da distância entre os alunos.
l) Os alunos que utilizam transporte escolar (vans) seguem os mesmos procedimentos.
m) Recomendamos os pais que o uso do uniforme seja somente para a escola, trocando-o ao chegar
em casa e evitando ir com o aluno a outros locais com o uniforme.

NA CHEGADA AO COLÉGIO
a) Colocar máscara em todos os ocupantes do veículo antes de entrar pelos portões da escola.
b) Evitar estacionar o carro para entregar a criança na recepção.
c) Parar o carro no drive e não descer.
d) Na chegada, caso seja necessário estacionar o carro, o responsável deverá deixar a criança na
porta da recepção; respeitar a distância de 1,5 m de outra pessoa; manter a criança sob seu
controle até sua entrada; deixar a recepção assim que a criança entrar e não fazer aglomeração
nas áreas externas.
e) Na recepção aguardar o monitor medir a temperatura com termômetro de infravermelho. Será
permitida a entrada para temperatura corporal até 37,5º Celsius, mas com alerta de
monitoramento frequente a partir de 37,0º Celsius. Caso o acesso não seja permitido, a
criança/aluno vai aguardar a família buscá-lo em um espaço próprio para a finalidade,
acompanhado por um monitor, que acompanhará até o portão quando a família chegar.
f) A criança será desembarcada com a ajuda do monitor e caminhará, puxando a mochila, até a
recepção.
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g) Aos alunos maiores, preferencialmente carregar a mochila, evitando contato da mesma com o
chão na área externa.
h) Na recepção a criança/aluno passará sobre um tapete de desinfecção para os calçados,
higienizará as mãos com álcool em gel disponível em um totem pressionado com os pés. As
mochilas serão higienizadas com álcool 70% líquido, com uso de borrifador na portaria.
i) Em seguida, a criança/aluno seguirá diretamente para sua sala de aula conforme fluxos
demarcados nos corredores.

NA SAÍDA DO COLÉGIO
a) Usar máscara.
b) Programar a retirada da criança em até 10 minutos após o término das aulas, contribuindo para
a manutenção da distância entre os alunos.
c) Preferir que o mesmo familiar faça a entrada e a saída da criança na escola, facilitando o
cumprimento do novo regulamento.
d) Evitar estacionar o carro para retirar a criança na recepção.
e) Parar o carro no drive e não descer.
f) Na saída, caso seja necessário estacionar o carro: esperar a criança, pelo menor tempo possível,
na porta da recepção; respeitar a distância de 1,5 metros de outra pessoa; deixar o local assim
que a criança chegar; manter a criança sob seu controle até chegar no carro; não fazer
aglomeração nas áreas externas.
g) Aguardar o aluno ir até o carro, preferencialmente carregando a mochila.
h) Aguardar o monitor embarcar a criança e seus pertences.

ACESSO E FLUXOS NO CAMPUS
Áreas internas com intenso fluxo de alunos e educadores passam a ser de uso exclusivo destes. Aos
pais/visitantes/fornecedores a entrada será, preferencialmente, pela portaria da Avenida São
Sebastião, respeitando todo o protocolo descrito, que terá horário de atendimento restrito das 08h
às 11h e das 14h às 17h à direção, secretarias acadêmica e financeira, lojinha, atendimento da
pastoral, serviço social e SAS, fora do horário de pico de movimentação de alunos. Para contato com
coordenadores e/ou orientadores, reiteramos o uso do telefone e dos canais eletrônicos ClassApp
e e-mail oficial do CDA.
Para acesso a essas áreas todos devem seguir as seguintes medidas protetivas: usar máscara; na
entrada, medir a temperatura corporal com termômetro infravermelho, desinfetar as mãos com
álcool gel e desinfetar o calçado em tapete de desinfecção; permanecer no ambiente o menor
tempo possível; respeitar distância de 1,5 metros de outra pessoa, seguindo todas as orientações
protocolares.
O acesso pelas portarias será exclusivamente para os alunos de cada segmento de ensino, neste
sentido, pedimos especial atenção às famílias que possuem crianças em mais segmentos para que
procedam a entrada conforme o ano que seu filho estuda, de forma a mantermos o zelo e cuidado
com todos.
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2.2. HORÁRIOS DE ENTRADA/SAÍDA E MAPAS DE ACESSO EM CADA PORTARIA POR SEGMENTO
Portaria - Fundamental 2 e Ensino Médio
Alunos

Entrada
manhã

Fundamental 2 - 6ª ao 9ª ano Médio
- 1ª. a 3ª série

07h às 07h30
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Saída
manhã
12h25 às
13h

Entrada
tarde
13h às
13h30

Saída tarde
17h25 às
18h
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Portaria - Fundamental 1 – Amandinho
Alunos
Fundamental 1
1ª ao 5ª ano

Entrada
manhã

Saída
manhã

Entrada tarde

Saída
tarde

07h às 07h30

11h20 às 12h

13h às 13h30

17h25 às 18h
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Portaria - Educação Infantil
Alunos
Educação Infantil
Nível I, II e III

Entrada
manhã

Saída
manhã

Entrada
tarde

Saída
tarde

07h às
07h30

11h30 às
12h

13h às
13h30

17h30 às
18h
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3. OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES
Disciplinar a ocupação dos diversos espaços escolares no decorrer do período letivo é determinante
para minimizar os riscos de contágio. Neste sentido, alunos, professores e colaboradores devem
seguir todas as etapas para se protegerem e aos outros em todos os momentos, incluindo o uso
adequado de máscaras faciais, distanciamento social, higiene das mãos. Assim as práticas
anteriormente vigentes foram substituídas por um novo conjunto de regras gerais, as quais são de
cumprimento obrigatório. Alguns espaços terão regramento específico, em conformidade com as
orientações das autoridades sanitárias, de saúde e de educação e outros terão regramento único
durante toda a vigência do PRP-CDA. Finalmente, alguns espaços terão regramento complementar
específico além das medidas gerais dispostas neste tópico, publicadas separadamente no Adendo.

3.1. SALAS DE AULA
A ocupação das salas de aula segue regramento de capacidade por nível de ensino. Todas as salas
têm indicação da sua capacidade total, bem como orientações de prevenção da Covid-19. As demais
regras de uso destes ambientes, seguem no quadro abaixo.
Até 12 alunos em cada sala, com rodízio de alunos, em ordem
Ocupação das Salas Ensino
alfabética da lista de presença, conforme listagem publicada pela
Infantil
coordenação.
Ocupação das Salas
Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 2
Ensino Médio

Até 20 alunos em cada sala, com rodízio de alunos, em ordem
alfabética da lista de presença, conforme listagem publicada pelas
coordenações.

Álcool gel

Disponível em todas as salas de aula; deve ser utilizado por alunos e
professores várias vezes ao longo do dia.

Máscara

Uso obrigatório para todos, incluindo professores e alunos durante
as aulas, com exceção somente por recomendação médica.

Cadeira e carteira

Higienizados pela escola; o aluno pode, se desejar, reforçar a
higienização de sua carteira, antes de ocupá-la, utilizando lenço de
papel pessoal e álcool gel 70% disponível na sala; após o uso
descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos novamente.

Mochila

Fica com ele, ao lado da carteira, e não pode ser tocada por ninguém;
deve ser higienizada em casa com frequência.

Material didático

Trazer e manter sobre a carteira apenas o material necessário; jamais
compartilhar materiais de uso pessoal; higienizar tudo com
frequência.
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Janelas e portas

Ficam abertas durante as aulas e porta fica fechada para segurança
dos pertences dos alunos.

Ar condicionado

Permanecem ligados na presença de alunos para ampliar a
ventilação.

Sala de aula

É a mesma para todas as aulas do dia; saídas somente para aulas ao
ar livre quando autorizado.

Organização da sala

As carteiras passam a ser usadas nos dois períodos, com higienização
nas trocas de turno e respeitando a distância mínima de 1,5m.

Contato corporal

Se permitido, as aulas de Educação Física acontecem sem contato
corporal; namoros estão proibidos no colégio. Orientação sobre as
maneiras de cumprimentar os amigos, sem abraçar ou beijar.

Cursos Extracurriculares

Permanecem suspensos.

Ausências

Alunos ausentes devem acompanhar as aulas on-line, com
transmissão simultânea, sempre que possível, exceto no
extracurricular.

3.2. CORREDORES, PÁTIOS, QUADRAS, PISCINAS E CAMPO
Com o objetivo de manter o distanciamento social, os ambientes de corredores, pátios, quadras e
campo apresentam informações sobre restrições de utilização, boas práticas de prevenção e de
distanciamento. Foram implantadas sinalização de rotas no piso dos corredores, informando o
sentido do fluxo que deverá ser seguido pelos alunos, professores e colaboradores. Permanecem
suspensas todas as práticas coletivas que envolvam uso de materiais esportivos. Atividades ao ar
livre, respeitando todos os protocolos - uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento
social - poderão ser realizadas. Piscinas seguem com utilização suspensa.

3.3. BANHEIROS E VESTIÁRIOS
Banheiros e vestiários estão com informação de restrição de uso a 3 (três) pessoas por vez. As
torneiras foram distanciadas e substituídas por modelo de fechamento automático, adesivados com
orientações de uso. Os procedimentos de limpeza diária foram reforçados, entre as limpezas
completas entre turnos, é realizado a aplicação de solução desinfetante em intervalos regulares. As
demais regras de uso destes ambientes, seguem no quadro abaixo.

Higiene pessoal

O local apropriado para procedimentos de higiene pessoal são os banheiros
e vestiários, utilizando, preferencialmente, sempre o mesmo local.

Máscara

Usar máscara é obrigatório, retirando-a somente para a higienização bucal.
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Mãos

Higienizar as mãos com água e sabão antes e após o uso dos banheiros, secar
as mãos no papel toalha. Sugere-se usar um pedaço de papel higiênico para
dar a descarga e abrir fechaduras.

Distanciamento

Manter distância de 1,5 m de outra pessoa.

3.4. ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS
Em todos os ambientes administrativos estão dispostos para uso, papel toalha, álcool em gel e
álcool líquido, para serem utilizados na higienização das mãos, mesas e itens de trabalho, sendo
vedado o compartilhamento de itens individuais. As demais regras de uso destes ambientes,
seguem no quadro abaixo.
Máscara

Usar máscara é obrigatório.

Mãos

Higienizar as mãos com frequência.

Móveis

Higienizar mesas, cadeiras, balcões, teclados de computadores, telefones e
objetos diversos frequentemente, com álcool 70% (cada colaborador
deverá cuidar do seu espaço com o kit de higienização que lhe foi entregue).

Distanciamento

Manter sempre distância de 1,5m de outra pessoa.

Reuniões em geral

Fazer reuniões preferencialmente por meios eletrônicos.

Reuniões
presenciais

Fazer eventuais reuniões presenciais em uma sala de aula mantendo o
ambiente arejado e distanciamento social.

Prova de roupas

A prova de roupas na loja de uniformes está suspensa.

Materiais de uso
coletivo

Fazer, sempre que possível, quarentena de até 48h para materiais que
trocam de mãos ou fazer sua higienização completa com álcool 70%.

3.5. CUIDADOS COM ALIMENTAÇÃO E BEBEDOUROS
Os cuidados com alimentação na escola seguem as regras dos protocolos sanitários vigentes no
município. As cantinas estarão em funcionamento, com serviço de delivery em sala de aula. As
entregas externas de delivery estão suspensas para minimizar riscos. Os alunos podem trazer seu
lanche, assim como os colaboradores suas refeições para realizar em sala de aula ou nos espaços
indicados, obedecendo às recomendações de distanciamento social e sinalizações de
limitação/capacidade de uso. Os bebedouros foram distanciados, sendo permitida sua utilização
somente para encher garrafas de água. As demais regras de uso destes ambientes, seguem no
quadro abaixo.
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Máscara

A máscara só pode ser retirada para iniciar a refeição, devendo ser
recolocada logo após o seu término.

Mãos

Higienizar as mãos antes e depois de comer e beber é obrigatório.

Bebedouros

Os bebedouros só podem ser utilizados para encher garrafas.

Distanciamento

Manter sempre distância de 1,5m de outra pessoa quando estiver se
alimentando em local sem barreira de proteção.

Alimentos e
bebidas

Nunca compartilhar alimentos ou bebidas com outra pessoa.

Os alunos se alimentam dentro da sala de aula em suas carteiras. Nunca se
sentar no chão para se alimentar e jamais depositar no chão embalagens
Locais apropriados com alimentos. Os colaboradores podem usar as mesas disponíveis nos
espaços comuns do colégio observando as informações de distanciamento
ou alimentar-se em pé, ao ar livre.
Filas

Manter distância de 1,5m em fila para pagamento ou para se servir.

Conversas

Não conversar com quem está se alimentando, para evitar contaminação
com gotículas de saliva.

Pagamento

Usar somente cartão pessoal para pagamentos, para evitar contaminação
via papel-moeda e moedas metálicas.

Delivery

Não adquirir refeições por serviços de entrega externa, para reduzir riscos
de contaminação. Somente serão permitidas entregas das cantinas
disponíveis dentro do colégio, respeitando todas as normas vigentes da
vigilância sanitária.

3.6. PROTOCOLO PARA CASO CONFIRMADO DE COVID-19 NO COLÉGIO
Na maioria dos casos, um único caso de COVID-19 em uma escola não justifica o fechamento de
toda a escola. A disseminação da comunidade e quanto contato a pessoa com COVID-19 teve com
outras, bem como quando tal contato ocorreu, devem ser considerados. Essas variáveis também
devem ser consideradas ao determinar por quanto tempo uma escola, ou parte da escola,
permanecerá fechada. Porém o Comitê da escola trabalhará com as autoridades locais de saúde
para determinar se é necessário fechar temporariamente o prédio da escola ou não.
Independente disso, o colégio implementará procedimentos de fechamento de curto prazo,
independentemente da disseminação na comunidade, se uma pessoa infectada esteve no prédio
escolar.
Caso um aluno ou colaborador apresente sintomas suspeitos ou tenha um resultado positivo para
a COVID-19, o fato deve ser imediatamente comunicado à escola, com a devida comprovação
documental e ficar em casa até a cura completa. A identidade da pessoa vai ser mantida em sigilo
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pela escola, sendo divulgado somente a classe no caso de aluno, e se for colaborador, o seu setor
de trabalho.
Segundo orientação da SESPA, o colégio deverá realizar a notificação do caso suspeito conforme
modelo em anexo. Esta ficha deve será encaminhada em até 24h para o e-mail
"notificacoes.escolas.sespa@gmail.com", para que o caso seja monitorado e acompanhado pela
Diretoria de Vigilância em Saúde/SESPA.
Alunos, professores e colaboradores que apresentarem manifestações clínicas suspeitas de Covid
19, durante sua permanência no colégio, serão atendidos nas salas de acolhimento (uma no bloco
A e outra no bloco da Educação Infantil) para as primeiras orientações e posterior encaminhamento
a uma unidade de saúde, seguindo o fluxo de pacientes suspeitos determinado pelas Secretarias
Municipais de Saúde.
Desta forma, os procedimentos adotados neste protocolo para casos suspeitos, estão descritos no
quadro a seguir.

Presença na escola

Caso o doente tenha frequentado a escola nos últimos 8 dias, o evento
vai ser imediatamente comunicado por ClassApp aos alunos e
professores da turma, sob o título de “Fato Relevante: COVID-19”.

Turma do aluno

A turma em que ocorreu o fato deixará imediatamente o ambiente da
Sala de Aula e os pais devem se mobilizar assim que possível para
buscar os filhos na escola.

Demais turmas

Os alunos das demais turmas podem terminar o período letivo em
curso (manhã ou tarde).
Fechar áreas usadas pelas pessoas com COVID-19 e esperar o máximo
possível antes de iniciar a limpeza e desinfecção para minimizar o
potencial de exposição a gotículas respiratórias.

Ação imediata

Abrir as portas e janelas externas para aumentar a circulação de ar na
área.
Esperar até 24 horas antes de iniciar a limpeza e desinfecção, quando
possível, ou esperar o máximo possível.

Desinfecção do
ambiente

Limpar e desinfetar todas as áreas (por exemplo, escritórios, banheiros
e áreas comuns, equipamentos eletrônicos compartilhados como
tablets, telas sensíveis ao toque, teclados, controles remotos) usadas
pela (s) pessoa (s) com COVID-19, com foco especialmente em
superfícies tocadas com frequência.

Aulas online

Durante o período de afastamento presencial as aulas permanecem
sendo ministradas na modalidade on-line.

Retorno das aulas
presenciais

A turma será acompanhada para confirmar a data de retorno via
ClassApp.
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Familiar com
confirmação de COVID19

Caso um familiar de aluno/colaborador apresente resultado positivo
para a COVID-19, o fato deve ser imediatamente comunicado à escola.
As circunstâncias do fato serão imediatamente discutidas com a
Vigilância Epidemiológica e/ou Medicina do Trabalho e/ou Médico
Infectologista contratado pelo Colégio, para a tomada de decisão
sobre a conduta a ser adotada para toda a comunidade escolar.

Suspeita de COVID-19
por aluno ou
colaborador

Em caso de suspeita de COVID-19, seja aluno ou colaborador, o mesmo
deve ficar afastado da escola por um período de 14 dias até que a
suspeita seja descartada. O aluno acompanha as aulas on-line e o
colaborador trabalha a distância ou fica em banco de horas.

Definição de caso
suspeito

É considerado caso suspeito quem teve contato com caso confirmado
de COVID-19, nas seguintes circunstâncias: contato físico íntimo
(abraço e beijo), mesmo com máscara; proximidade em ambiente
fechado a menos de 1,5m por mais de 15 minutos; compartilhou meio
de transporte a menos de 1,5m por 15 minutos; prestou assistência a
caso confirmado sem uso de máscara e luvas.

4. CONDUTAS DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL
No retorno às atividades presenciais cada integrante da comunidade escolar deve realizar todos os
esforços para minimizar o risco de propagação do novo coronavírus, incorporando boas práticas de
higienização das mãos, etiqueta respiratória e manutenção do distanciamento social. Para isso,
todos devem aderir e reforçar medidas protetivas dentro do espaço escolar, indicadas nos quadros
abaixo para todos os grupos de pessoas.

4.1.

COLABORADORES INTERNOS E TERCEIRIZADOS

Máscara

Usar máscara pessoal no deslocamento da casa para o trabalho e do
trabalho para a casa; usar as máscaras fornecidas pelo colégio /
terceirizados durante todo o período de trabalho, realizando sua
substituição pelo menos no meio da jornada de trabalho.

Temperatura
corporal

Permitir a aferição da temperatura corporal na recepção com
termômetro de infravermelho (entrada autorizada para temperatura de
até 37,5° Celsius); refazer a medição da temperatura corporal no
decorrer do dia, na Sala de Acolhimento, na percepção de alteração da
mesma.

Calçados

Higienizar calçados nas recepções, sobre os tapetes higienizadores.

Mãos

Higienizar as mãos com álcool gel ao chegar ao colégio; lavar
frequentemente as mãos, especialmente após tossir, espirrar, antes e
depois de se alimentar, com água e sabão, esfregando-as bem durante,
pelo menos, 20 segundos; evitar tocar olhos, nariz e boca.
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Uniformes

A troca de roupa na chegada ao trabalho é obrigatória no caso de
utilização de transporte público; nestes casos, o colaborador deve vestir
o uniforme apenas ao chegar ao colégio.

Higienização dos
uniformes

Higienizar/desinfetar os uniformes após cada jornada, antes de voltar a
usá-los.

Distanciamento

Manter distância de 1,5m de outra pessoa.

Contato pessoal

Não cumprimentar as pessoas na chegada com aperto de mãos, beijos
ou abraços.

Etiqueta para
convívio

Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo
flexionado, e nunca para as mãos, evitando tocar nos olhos, no nariz, na
boca e na máscara.

Compartilhamento
de objetos

Não compartilhar objetos de uso pessoal e somente utilizar objeto de
uso compartilhado se o mesmo for higienizado com álcool 70%.

Garrafa ou copo
pessoal

O uso de garrafa ou copo pessoal para beber água é obrigatório e a sua
higienização é de responsabilidade individual.

Portas e janelas

Manter abertas as portas e janelas dos ambientes que frequentar no
decorrer da jornada, sempre que possível.

Móveis e objetos
diversos

Professores devem higienizar com lenço de papel e álcool gel a mesa do
professor e o teclado do computador antes de ocupá-los, a cada troca de
aula; colaboradores administrativos devem higienizar mesas, cadeiras,
balcões, teclados de computadores, telefones e objetos diversos
frequentemente, com álcool 70% (cada colaborador deverá cuidar do
seu espaço com o kit de higienização que lhe foi entregue).

Lenços de papel

Usar lenços de papel de utilização única para higiene nasal, descartandoos no lixo depois de utilizados e lavar as mãos em seguida, com água e
sabão.

Objetos pessoais

Não trazer nada além do essencial para o trabalho.

Prevenção

Evitar frequentar ambientes potencialmente contaminantes fora do
trabalho (shopping, bares, restaurantes, praias, etc).

Sintomas
relacionados ao
COVID-19

Reportar a ocorrência de sintomas importantes relacionados ao COVID19, como dificuldade respiratória, tosse constante, mialgia e fadiga,
sintomas gastrointestinais (diarreia) na sala de acolhimento, para
avaliação e encaminhamento apropriado junto ao RH.

Contato com caso
confirmado

Não comparecer ao trabalho em caso de contato próximo com caso
comprovado de COVID-19 pelo período de 8 dias corridos, avisar o
superior imediato e documentar o caso junto ao RH, sendo a carga
horária cumprida em home-office quando viável ou em saldo de banco
de horas.
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4.2.

ALUNOS

Problemas crônicos
de saúde

Apresentar atestado médico para voltar às aulas caso apresente quadro
crônico de saúde.

Ausência

Ficar em casa por 14 dias quando apresentar sintomas típicos da COVID19.

Máscara

Usar máscara durante todo o tempo de permanência na escola; trazer
máscaras adicionais para trocar sempre que ficar úmida ou pelo menos
a cada 3 horas; exceções devem ser justificadas com atestado médico.

Temperatura
corporal

Permitir a aferição da temperatura corporal na recepção com
termômetro de infravermelho (entrada autorizada para temperatura de
até 37,5° Celsius); refazer a medição da temperatura corporal no
decorrer do dia, na Sala de Acolhimento, na percepção de alteração da
mesma.

Calçados

Higienizar calçados nas recepções, sobre os tapetes higienizadores.

Mãos

Higienizar as mãos com álcool gel ao chegar ao colégio; lavar
frequentemente as mãos, especialmente após tossir, espirrar, antes e
depois de se alimentar, com água e sabão, esfregando-as bem durante,
pelo menos, 20 segundos; evitar tocar olhos, nariz e boca; evitar tocar
em superfícies como corrimãos, puxadores, interruptores, paredes, pias
ou outros equipamentos que sejam de uso frequente.

Uniformes

A troca de uniformes deve ser diária; higienizar/desinfetar os uniformes
após cada utilização, antes de voltar a usá-los.

Distanciamento

Manter distância de 1,5m de outra pessoa.

Locais

Permanecer nos ambientes que frequentar sempre com as janelas e
portas abertas.

Contato pessoal

Não cumprimentar as pessoas na chegada com aperto de mãos, beijos
ou abraços.

Etiqueta para
convívio

Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo
flexionado, e nunca para as mãos, evitando tocar nos olhos, no nariz, na
boca e na máscara.

Garrafa ou copo
pessoal

O uso de garrafa ou copo pessoal para beber água é obrigatório e a sua
higienização é de responsabilidade individual.

Objetos pessoais

Não trazer brinquedos e/ou outros objetos pessoais de casa, exceto as
mochilas (lanche, uniforme para atividades extras, artigos de higiene
pessoal e sacos plásticos); não compartilhar objetos de uso pessoal.
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Materiais escolares

Higienizar materiais, lancheira e mochila em casa, frequentemente.

Conversas

Na chegada, nos intervalos e na saída não conversar alto em frente à sua
sala de aula, pois as salas ao lado podem estar em aulas, devido ao
escalonamento de horários.

Aglomeração

Todos devem seguir rigorosamente as medidas de Ordenamento de
Acesso e Ocupação do Espaço Físico descritos, para evitar a aglomeração
de alunos.

Álcool gel

O colégio disponibiliza diversos dispensers de álcool gel em seu campus
e em todas as salas de aula. É recomendável, porém, que o aluno possua
seu próprio frasco pequeno de álcool gel pessoal para uma higienização
completa e ainda mais frequente.

Lenços de papel

Usar lenços de papel de utilização única para higiene nasal, descartandoos no lixo depois de utilizados e lavar as mãos em seguida, com água e
sabão.

Cadeira e carteira

São higienizados pela escola; se desejar, o aluno pode reforçar a
higienização de sua carteira, antes de ocupá-la, utilizando seu lenço de
papel trazido para a escola com o álcool gel 70% disponível na sala. Após
o uso deve descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos novamente.

Prevenção

Evitar frequentar ambientes potencialmente contaminantes fora da
escola (shopping, bares, restaurantes, festas entre outros).

Contato com caso
confirmado

Sintomas
relacionados ao
COVID-19

Não comparecer à escola em caso de contato próximo com caso
comprovado de COVID-19 pelo período de 8 dias corridos.
Avisar a Orientadora Educacional ou Coordenador Pedagógico do
segmento imediatamente por telefone, e-mail ou ClassApp e frequentar
as aulas online, durante o período do afastamento.
Reportar a ocorrência de sintomas importantes relacionados ao COVID19, como dificuldade respiratória, tosse constante, mialgia e fadiga,
sintomas gastrointestinais (diarreia) na Sala de Acolhimento.
A família será avisada para vir buscá-lo, no portão do nível que estuda
(1, 2 ou 3). O aluno ficará aguardando a família, acompanhado de um
monitor, no espaço apropriado montado.
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4.3.

PAIS E FAMILIARES

Acesso ao colégio

Usar preferencialmente o drive, sem descer do carro, para entregar e
retirar os filhos, estacionando o carro somente quando, de fato,
necessário.

Entrada e saída

Cumprir, na íntegra, o ordenamento de acesso, para evitar aglomeração
tanto na entrada como na saída de alunos.

Máscara

Usar máscara durante todo o tempo de permanência na escola, dentro
ou fora do veículo.

Temperatura
corporal

Permitir a aferição da temperatura corporal na recepção com
termômetro de infravermelho (entrada autorizada para temperatura de
até 37,5° Celsius) para entrada nos espaços permitidos.

Calçados

Higienizar calçados nas recepções, sobre os tapetes higienizadores.

Distanciamento

Manter distância de 1,5m de outra pessoa.

Limite de acesso

Não ultrapassar as linhas de acesso exclusivas para alunos e educadores
sinalizadas nos ambientes.

Contato pessoal

Não cumprimentar as pessoas na chegada com aperto de mãos, beijos
ou abraços.

Mãos

Higienizar as mãos com álcool gel ao entrar no colégio; lavar as mãos
após tossir ou espirrar, com água e sabão, esfregando-as bem durante,
pelo menos, 20 segundos; evitar tocar em superfícies como corrimãos,
puxadores, interruptores, paredes, pias ou outros equipamentos que
sejam de uso frequente.

Etiqueta para
convívio

Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo
flexionado, e nunca para as mãos, evitando tocar nos olhos, no nariz, na
boca e na máscara.

Atendimento /
reuniões

Preferir sempre atendimento telefônico, por Classapp, e-mail ou por
videochamadas no Teams, através de agendamento prévio.

Medicamentos

Abster-se de ministrar analgésicos que encubram eventual quadro febril
e/ou outros sintomas antes de trazer o aluno à escola, zelando pela
segurança de todos.

Delivery

Orientar os filhos a não adquirirem refeições por serviços de entrega
externa, para reduzir riscos de contaminação. Para isso, foram
disponibilizados os serviços das cantinas internas do Colégio.
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Cantinas e refeitórios

As cantinas e refeitórios da escola ficam restritos a alunos e
colaboradores até a liberação da movimentação de pais na escola.

Problemas de saúde

Manter as coordenações da escola informadas a respeito de resultado
positivo para o IGM da COVID-19 dos filhos.

Prevenção

Cuidar que os integrantes da família evitem frequentar ambientes
potencialmente contaminantes (shopping, bares, restaurantes, praias,
etc); o esforço coletivo nessa direção é altamente benéfico para
preservar nossa comunidade.

Contato com caso
confirmado

Não comparecer à escola se teve contato próximo com caso comprovado
de COVID-19 pelo período de 8 dias corridos.

Sintomas
relacionados ao
COVID-19

Na ocorrência de sintomas importantes relacionados ao COVID-19 em
seu filho durante o período de aulas (dificuldade respiratória, tosse
constante, mialgia e fadiga, sintomas gastrointestinais/diarreia) nossa
equipe da Sala de Acolhimento avisará a família para vir buscá-lo, no
portão respectivo ao nível de ensino. O aluno ficará aguardando a
família, acompanhado de um monitor, num espaço apropriado
montado.

4.4.

COLABORADORES EXTERNOS/FORNECEDORES

Serviços essenciais

Prestador de serviço eventual fica restrito a situações de emergência.

Questionário

O prestador de serviço eventual e o fornecedor deverão responder a um
questionário contextual prévio, na portaria, a cada entrada, para
detectar eventual risco de entrada no campus.

Acesso ao colégio

Caso a entrada seja permitida, o acesso ocorre mediante o cumprimento
das seguintes medidas protetivas: uso de máscara, desinfecção das
mãos, medição da temperatura corporal, desinfecção dos calçados no
tapete das recepções e manter distância de 1,5m de outra pessoa.

Restrição de acesso:
prestador de serviços

O prestador de serviço eventual só pode acessar o local em que o serviço
for executado e mediante supervisão de um colaborador interno.

Restrição de acesso:
fornecedor

O fornecedor só pode acessar o local em que o produto for
descarregado, mediante supervisão de um colaborador interno.

Restrição de acesso:
terceirizados

Colaboradores terceirizados, que seguem as mesmas regras dos
colaboradores internos, só podem acessar os locais em que seu trabalho
for executado.

Contato pessoal

Não cumprimentar as pessoas na chegada com aperto de mãos, beijos
ou abraços.

-- 25--

COLÉGIO DOM AMANDO
CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ
RECONHECIDO PELO CEE-PA PELA RESOLUÇÃO Nº 071 DE 16/03/2020

4.5.

INTEGRANTES DE GRUPO DE RISCO

Seguindo orientações governamentais da SESPA, colaboradores do grupo de risco poderão retornar
às atividades presenciais seguindo todos os protocolos de segurança para minimizar o risco de
transmissão. Recomenda-se, porém, atenção particular a estes profissionais, que devem realizar
rígida higiene das mãos, mantendo o distanciamento social. Idealmente, devem manter a distância
de 2 metros de outros adultos, e quando isso não for possível, evitar o contato face a face. A mesma
recomendação é válida para alunos, professores e colaboradores que convivem com pessoas do
grupo de risco. São integrantes do grupo de risco conforme quadro abaixo.
Pessoas com Idade igual ou superior a 60 anos.
Pessoas com Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia
isquêmica); doenças pulmonares graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC);
Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo
clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Estados de
imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou doenças, incluindo os portadores
de HIV/Aids e neoplasias; Doenças neurológicas.
Gestantes e Lactantes.
Pessoas com deficiências e cognitivas físicas.
Pessoas que residam ou convivam com casos ativos de COVID-19.
Pessoas que apresentem sintomas relacionados ao COVID-19, quais sejam: febre e tosse (seca ou
secretiva) persistentes, coriza e falta de ar.
Conforme decreto nro.800/2020 – Retoma Pará/SESPA

5. LIMPEZA, DESINFECÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS
A redução do risco de exposição ao coronavírus (ou SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19) por
meio da limpeza e desinfecção é parte integrante da reabertura do Colégio, e que exigiram, um
planejamento cuidadoso. Para limpar e desinfetar os ambientes do Colégio, seguimos as
recomendações técnicas baseadas no conhecimento atual do CDC (Centros de Controle e Prevenção
de Doenças) sobre COVID-19, e serão atualizadas conforme necessário de acordo com a orientação
do Ministério da Saúde, ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e CDC. Esta orientação
visa complementar - não substituir - quaisquer leis, regras e regulamentos federal, estadual e
municipal de saúde e segurança que as escolas devem cumprir.
A limpeza, desinfecção e promoção da higienização das mãos são ações cotidianas importantes que
as escolas devem realizar para evitar a disseminação da COVID-19 e de outras doenças infecciosas
e proteger alunos e colaboradores.
Este plano inclui orientações da estratégia de limpeza e desinfecção para a reabertura da escola. O
plano é flexível e será ajustado conforme a orientação federal, estadual, municipal seja atualizada e
se suas circunstâncias específicas mudarem. Estas medidas foram tomadas para reduzir o risco de
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exposição ao vírus que causa COVID-19 durante as atividades diárias, pois reduzir a exposição a si
mesmo e aos outros é uma responsabilidade compartilhada.
O Ministério da Saúde, ANVISA e CDC oferecem as seguintes considerações de limpeza, desinfecção
e higiene das mãos que podem ser utilizadas na escola, como orientação para tomada de decisões,
de proteção de seus alunos e colaboradores e se comunicar com famílias e comunidades.
Por que a limpeza e desinfecção são importantes?
A limpeza e desinfecção de rotina são uma parte importante da redução do risco de exposição ao
COVID-19. A limpeza de rotina normal apenas com água e sabão pode reduzir o risco de exposição
e é uma etapa necessária antes de desinfetar superfícies sujas, reduzem o risco de propagação da
infecção, removendo e eliminando os germes nas superfícies que as pessoas tocam com frequência.
Iniciar a limpeza com água e sabão (ou detergente) reduz o número de germes, sujeira e impurezas
nas superfícies, e deve ser realizada antes da desinfecção, que, por sua vez, é responsável por matar
os germes nas superfícies.
SARS-CoV-2, o vírus que causa COVID-19 pode ser reduzido e eliminado de superfícies, objetos e
mãos se os produtos corretos forem usados corretamente. Acredita-se que o vírus se espalhe
principalmente de pessoa para pessoa, mas também pode se espalhar ao tocar uma superfície ou
objeto que contenha o vírus e, em seguida, tocar sua própria boca, nariz ou possivelmente seus
olhos. A limpeza e desinfecção podem reduzir o risco de propagação da infecção, reduzindo e
matando os germes nas superfícies que as pessoas tocam com frequência. O vírus pode persistir em
superfície e objetos por horas a dias.
Por que é importante praticar uma boa higiene das mãos?
Manter as mãos limpas é uma das melhores maneiras de proteger-se contra doenças. Quando o
SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19, chega às mãos e não é eliminado, pode ser transmitido
de pessoa para pessoa. Os germes das mãos sujas podem entrar no corpo pela boca, nariz e olhos e
fazer as pessoas adoecerem. Uma boa higiene das mãos – lavar as mãos regularmente com água e
sabão por pelo menos 20 segundos ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool com 70%
de álcool se água e sabão não estiverem disponíveis - reduz a propagação de germes que podem
causar doenças, especialmente se feito em momentos importantes ao longo do dia. Desinfetantes
para as mãos devem ser guardados longe e fora da vista de crianças menores de seis anos de idade
e devem ser usados com a supervisão de um adulto.
Limpeza e desinfecção - Qual é a diferença?
A limpeza e desinfecção fazem parte de uma abordagem ampla para prevenir doenças infecciosas,
incluindo a COVID-19, nas escolas. Para ajudar a evitar a propagação do vírus que causa COVID-19,
as medidas preventivas incluem ficar em casa quando estiver doente, distanciamento social, uso de
máscaras de pano, lavar as mãos com frequência e limpeza e desinfecção regulares.
Coronavírus em superfícies e objetos morrem naturalmente dentro de horas ou dias. As
temperaturas mais altas e a exposição à luz solar reduzirão o tempo de sobrevivência do vírus em
superfícies e objetos.
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A limpeza de rotina normal com água e sabão remove fisicamente germes, sujeira e impurezas de
superfícies ou objetos usando sabão (ou detergente) e água. Esse processo não mata
necessariamente os germes, mas, ao removê-los, diminui seu número e o risco de propagação de
infecções. Reduz o risco de propagação da infecção COVID-19
A desinfecção mata os germes em superfícies ou objetos. A desinfecção funciona usando produtos
químicos para matar os germes em superfícies ou objetos. Esse processo não limpa
necessariamente as superfícies sujas ou remove germes, mas, ao matar os germes em uma
superfície após a limpeza, pode diminuir ainda mais o risco de propagação de infecções. Limpar as
superfícies e objetos com água e sabão vem antes da desinfecção.

5.1.

MEDIDAS GERAIS

A liderança do Setor de Limpeza irá assegurar que os profissionais de limpeza cumpram as regras de
utilização de Equipamentos de Proteção Individual, chamados EPI’s, e façam a lavagem correta das
mãos. O Plano de Limpeza contempla:
a) A afixação de todos os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), elaborados especificamente
para o combate à transmissão do novo coronavírus, em local visível e acessível aos
colaboradores do setor.
b) Treinamento referente à utilização correta dos produtos de higienização e limpeza, de acordo
com as Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e POPs.
c) Disponibilidade dos materiais de limpeza e desinfecção adequados.

5.2.

PROCEDIMENTOS GERAIS

Quando ocorrer a limpeza/desinfecção de um ambiente, os procedimentos gerais a serem seguidos
são:
a) Uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para proteger o profissional,
tanto dos produtos utilizados, quanto de eventual contaminação existente na área a limpar,
além de evitar trazer agentes contaminadores do exterior para a área a ser higienizada.
b) Entrada na área a limpar: o profissional deve entrar no local já totalmente equipado com os EPIs
e com todo o material de limpeza necessário, levando também consigo os materiais para a coleta
dos resíduos. Ao entrar na área a ser limpa, certificar-se de que as janelas estejam sempre
abertas.
c) Operação dentro da área a limpar: começar a limpeza de cima para baixo e das zonas mais
distantes da porta para as mais próximas da entrada; ter cuidado especial na limpeza de objetos
mais tocados (interruptores, puxadores das portas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras,
teclados de computadores, telefones e outros) e áreas mais frequentadas; à medida que vai
limpando, o colaborador deve substituir seus materiais de limpeza periodicamente, trocandoos por materiais limpos, depositando os materiais usados em um recipiente específico para
futura desinfecção e higienização.
d) Saída da área já higienizada: ao terminar a limpeza deixar as janelas abertas ou, se for necessário
fechá-las, deixar arejar bem antes de fechar; limpar os frascos de produtos de limpeza antes de
sair; limpar as luvas e calçados por fora sem os retirar; colocar todo material descartável em
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saco de resíduos; fechar a porta e depositar o saco de resíduos em container próprio. Nunca
deixar os sacos de resíduos no chão, nos corredores, em espaços públicos ou zonas onde possam
ser mexidos.
e) Ao término da seção de limpeza ou no máximo, a cada duas horas, trocar os EPIs, colocando os
reutilizáveis em embalagem própria, hermeticamente fechada, para os transportar até à zona
de desinfecção/lavagem do material.
f) Resíduos: ao término de cada turno escolar, os sacos de lixo devem ser levados diretamente ao
ponto de coleta.
g) Frequência de limpeza: a desinfecção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, conforme
segue: banheiros pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; espaços e objetos de
uso comum como corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, áreas de contato frequente,
pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; salas de aula ao final de cada turno
escolar; sala dos professores, antes do início de cada turno escolar; mesas e cadeiras de espaços
de alimentação, após cada utilização individual; balcões de montagem de pratos e entrega de
alimentos, antes de cada nova turma chegar; brinquedões, antes de cada nova turma chegar;
espaços administrativos, uma vez por dia.
h) Produtos: a limpeza e desinfecção de espaços internos utiliza os seguintes produtos e técnicas:
solução de hipoclorito de sódio pronta para usar (já diluída) com a concentração de 0,05%
(equivalente a 4 colheres de chá de água sanitária por litro de água em temperatura ambiente) e
álcool a 70% líquido para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio.
Cuidado: Nunca misturar água sanitária com amônia ou qualquer outro desinfetante. Isso pode
causar vapores que podem ser muito perigosos para respirar.

5.3.

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

a) A Limpeza da superfície deve ser úmida com uso dos equipamentos de proteção individual, bem
como dos equipamentos para limpeza conforme aplicação.
b) Seguir corretamente os procedimentos e tempos de contato dos produtos com as superfícies
para que o desinfetante possa atuar eficazmente.
c) Começar a limpeza sempre de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das
mais distantes da porta. O chão fica por último.
d) Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores, maçanetas das
portas, torneiras, corrimãos, mesas, bancadas, carteiras, cadeiras, teclados de computadores,
telefones e outros) e áreas mais frequentadas. Esta limpeza, pode, preferencialmente ser
realizada com álcool 70% líquido.
e) Nos banheiros e bebedouros, lavar primeiro as superfícies com água e detergente, enxaguar
com água e, em seguida, espalhar uniformemente a solução diluída de hipoclorito de sódio nas
superfícies.
f) Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que
possível.
g) Enxaguar as superfícies só com água.
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h) Lavar o chão com água e detergente comum, seguido da desinfecção com solução de hipoclorito
de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da utilização, conforme
instruções do fabricante.
i) Lavar instalações sanitárias com produto que contenha na composição detergente e
desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfecção. Materiais
utilizados nos banheiros não devem ser usados em outros espaços.

5.4.

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

As superfícies e objetos visivelmente sujos, serão limpos imediatamente com sabão (ou detergente)
e água, antes da desinfecção. As superfícies tocadas com frequência (por exemplo, maçanetas de
pias, bebedouros, maçanetas) dentro da escola serão limpos e desinfetados pelo menos
diariamente ou entre o uso, tanto quanto possível. Isso pode incluir a adição de áreas ou superfícies
adicionais aos procedimentos padrão de desinfecção. Se as superfícies estiverem sujas, serão limpas
com detergente ou sabão e água antes da desinfecção.
As áreas externas geralmente requerem limpeza de rotina normal com água e sabão e não requerem
desinfecção, neste sentido, o procedimento é manter as práticas de limpeza e higiene existentes
para áreas externas. Utilizar desinfetantes em superfícies rígidas externas e objetos
frequentemente tocados por várias pessoas. As superfícies de alto contato feitas de plástico ou
metal, como barras de apoio e grades devem ser limpas rotineiramente.
Não é recomendada a limpeza e desinfecção de superfícies de madeira (estruturas de jogos, bancos,
mesas) ou coberturas de solo (cobertura morta, areia). Playgrounds em escolas geralmente
requerem limpeza de rotina normal, mas não requerem desinfecção.
Calçadas não devem ser desinfetadas, dado que pulverizar desinfetante nas calçadas e parques não
foi comprovado que reduz o risco de COVID-19 para o público e a propagação de COVID-19 a partir
dessas superfícies é muito baixa e a desinfecção não é eficaz.
Sugere-se a limpeza dos sistemas de ventilação, de acordo com a manutenção de rotina como
medida da redução do risco de infecção pelo coronavírus (Diretrizes do CDC para Controle de
Infecção Ambiental em Instalações de Saúde).
As superfícies e objetos de material ou item duro e não poroso, como vidro, metal ou plástico que
precisam ser desinfetados de forma rotineira após a reabertura são aqueles tocados com
frequência, que são: mesas, maçanetas, interruptores, bancadas, telefones, teclados, banheiros,
torneiras e pias, telas de toque.
As superfícies e objetos de material macio e poroso ou itens como carpetes, tapetes ou assentos
em áreas, diferentemente das superfícies duras e não porosas, geralmente não são fáceis de
desinfetar. Se não são tocados com frequência devem ser limpos ou lavados apenas com água e
sabão ou com produtos de limpeza (detergentes ou limpadores) adequados para uso nessas
superfícies, de acordo com a etiqueta do tecido, seguindo as instruções do fabricante contidas no
rótulo do item ou desinfete com um desinfetante doméstico apropriado, usando a configuração de
água mais quente apropriada e eles devem ser secados completamente.
Eletrônicos, como tablets, telas sensíveis ao toque, teclados, controles remotos e caixas eletrônicos,
deve-se considerar em colocar uma tampa limpável (isofilme) nos componentes eletrônicos. Seguir
as instruções do fabricante para limpeza e desinfecção, caso não haja orientação, usar lenços à base
de álcool ou sprays contendo pelo menos 70% de álcool. A superfície deve secar completamente.
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5.5.

LIMPEZA DE BANHEIROS

a) Fazer a limpeza na seguinte ordem: maçanetas, torneiras, porta sabão, porta papel, espelhos,
lavatórios, bancadas, interior dos mictórios, interior dos vasos sanitários, tampas dos vasos
sanitários, exterior dos mictórios e vasos sanitários, paredes e por último o chão.
b) Mictórios e vasos sanitários: aplicar produto detergente com base desinfetante, deixando atuar
durante, pelo menos, 5 minutos; esfregar bem por dentro com o limpador de vaso sanitário;
soltar a descarga com o limpador ainda dentro para que este também fique limpo; voltar a soltar
a descarga; em seguida limpar tampas; em seguida o lado externo; por último limpar o botão da
descarga.
c) Ao final da limpeza, voltar a desinfetar maçanetas, torneiras, porta sabão e porta papel.

5.6.

REFEITÓRIOS/CANTINA

a) Utilizar agentes de limpeza e desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor
alimentar.
b) Desinfetar cada lugar, mesa e assento, após cada usuário deixar o local.
c) Desinfetar balcões de serviço e entrega de alimentos após a passagem de cada turma.
d) Os profissionais da área de preparação dos alimentos devem usar sempre máscara, durante as
fases de preparação e distribuição dos alimentos; lavar as mãos com água e sabão
imediatamente antes e após a manipulação de alimentos crus ou antes e após a utilização do
banheiro; higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de
base alcoólica.
e) Fazer a limpeza/desinfecção completa dos ambientes ao término de cada dia.

5.7.

MÉTODOS ALTERNATIVOS DE DESINFECÇÃO

O colégio pretende assegurar um padrão elevado de desinfecção final de todo o edifício,
nomeadamente áreas cobertas e áreas descobertas, adequando uma resposta responsável e
preventiva às necessidades do momento. Foram pesquisadas a eficácia dos métodos alternativos
de desinfecção, neste sentido, os estudos com ondas ultrassônicas, radiação UV de alta intensidade
e luz LED azul (UVC) contra o vírus COVID-19, não é conhecida.
A ANVISA não analisa rotineiramente a segurança ou eficácia de dispositivos pesticidas, como
lâmpadas UV, LEDs ou dispositivos ultrassônicos. Portanto, a ANVISA não pode confirmar se, ou em
quais circunstâncias, tais produtos podem ser eficazes contra a disseminação do COVID-19.
O CDC, a ANVISA não recomenda o uso de túneis de higienização. Não há evidências de que sejam
eficazes na redução da propagação de COVID-19. Produtos químicos usadosem túneis de
desinfecção podem causar irritação ou danos à pele, aos olhos ou às vias respiratórias.
O CDC, a ANVISA recomenda apenas o uso de desinfetantes de superfície identificados na lista
fornecida pela ANVISA com ação contra o vírus que causa COVID-19.
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6. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
Em vista do longo período de afastamento das atividades presenciais e do lento processo de
retomada das atividades no ambiente escolar, uma série de medidas de ajuste se fazem necessárias
para o cumprimento do ano letivo em curso. O colégio buscará fazer com que os grupos de alunos
e professores sejam os mais estáticos possível, fazendo com que o mesmo grupo de crianças fique
com o mesmo corpo docente (o dia todo para crianças pequenas e o máximo possível para crianças
maiores). A mistura entre os grupos, não deverá ocorrer ou será limitada.

6.1.

PLANEJAMENTO DE ENSINO

a) Durante todo a terceira fase do ano letivo, as aulas regulares, recuperações e plantões de
dúvidas de todas as turmas serão transmitidas ao vivo, via Web, para atender aos alunos que
não possam estar presentes fisicamente na escola, em vista ainda da situação da pandemia.
b) Os Planos de Curso foram revisados no intuito de dar maior ênfase às habilidades fundamentais
necessárias para a progressão escolar para o ano seguinte em 2021.
c) Os conteúdos ministrados de forma remota serão objeto de revisão presencial, de modo a
garantir que todos tenham os pré-requisitos necessários para a continuidade dos estudos.
d) O Calendário Escolar foi revisto com o acréscimo de dias letivos aos sábados para todos os
alunos, já enviado via ClassApp para todos os pais/responsáveis.

6.2.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

a) O Regimento Escolar permanece inalterado, e todas as suas normas serão cumpridas
regularmente.
b) O ano letivo continua organizado em 4 bimestres, mais um Exame Final nos casos previstos no
Regimento Escolar.
c) A forma de compor a Média de cada etapa teve adequações, devido os formatos e avaliações
online. Este planejamento é de responsabilidade de cada área de conhecimento e encaminhado
pelas coordenações por segmento de ensino via ClassApp.
d) O Exame Final será precedido por um Conselho de Classe que será feito em 22 de dezembro de
2020, para alunos que necessitarem do mesmo, uma vez que as aulas regulares se estenderão
até o dia 18 de dezembro de 2020.
e) Em função de todas as dificuldades inerentes ao afastamento presencial, os Conselhos de Classe
terão cuidado especial com retenções em 2020.

6.3.

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Todas as atividades que envolvam coletividade, como jogos, competições, festas, reuniões, eventos
e comemorações continuarão suspensas.
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7. ADENDO
7.1.

MANIPULAÇÃO CORRETA DE MÁSCARAS

a) Lavar as mãos antes de colocar a máscara.
b) Verificar se há lado correto de uso.
c) Se tiver tria metálica, colocá-la sobre o nariz e ajustar.
d) Colocar as tiras de fixação sobre a orelha ou atrás da cabeça.
e) Lavar as mãos antes de retirá-la.
f) Descartar no lixo sem tocar na lixeira.
g) Não tocar na máscara durante seu uso.
h) Higienizar as mãos se vier a tocá-la.
i) Trocar a máscara se ficar úmida e no máximo a cada 4 horas.

7.2.

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

a) Todos os colaboradores recebem uma cópia do Protocolo e Declaram seu compromisso com seu
fiel cumprimento.
b) Todos os Colaboradores serão treinados previamente ao retorno com base no presente
Protocolo, com retomadas quinzenais.
c) Os gestores devem acompanhar suas equipes in loco de forma permanente para garantir o
cumprimento contínuo do Protocolo.
d) Todos os alunos recebem uma cópia adaptada do Protocolo com o regramento dos pontos que
os atinge diretamente, cujo conteúdo vai ser estudado em classe e retomado sempre que
necessário.
e) Todas as famílias recebem uma cópia completa do documento, por meio eletrônico e devem
declarar seu acesso e leitura do documento, também de forma eletrônica.
f) Palestras de orientação para as famílias vão acontecer de forma sistemática, com profissionais
da área de saúde, enquanto for necessário.
g) O setor de comunicação vai desenvolver uma intensa comunicação visual em todo o Campus e
via meios de comunicação com alunos e famílias, envolvendo os aspectos mais sensíveis do
presente Protocolo, durante todo o período de sua vigência.
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9. ANEXOS
ANEXO I – TERMO DE COMPROMISSO DE RETORNO PRESENCIAL EM ESCOLAS

TERMO DE COMPROMISSO
INFORMO que estou ciente das informações do Protocolo Sanitário dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino do Pará, validado pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA),
incluindo as Orientações para Atividades Presenciais em Instituições Públicas e Privadas de Ensino,
informações do Comitê Técnico Assessor de Informações Estratégicas e Respostas Rápidas à
Emergência em Vigilância em Saúde Referentes ao Novo Coronavírus (Ncov) da SESPA, disponíveis
em: https://www.covid-19.pa.gov.br/retomapara/. Ainda, declaro ciência das informações
do Decreto Estadual nº 800 RetomaPará, de 31 de maio de 2020 e suas atualizações, disponível
em: http://www.pge.pa.gov.br/content/legislacoescovid19 que

embasaram

o

Protocolo

de

Retorno Presencial do Colégio Dom Amando, disponível em: www.domamando.com.br .
COMPROMETO-ME A CUMPRIR RIGOROSAMENTE OS PROTOCOLOS, BEM COMO AS MEDIDAS DE
SEGURANÇA SANITÁRIAS QUE SERÃO TOMADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Observação: Termo de Aceite Eletrônico, para validar via ClassApp pelo pai/responsável, de forma
a permitir o ingresso do aluno no Campus do Colégio Dom Amando.
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ANEXO II – NOTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO DA COVID-19 EM ESCOLAS
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10. VALIDADE DO PROTOCOLO
A presente versão do protocolo passa a valer a partir da data de sua primeira publicação. Uma nova
versão pode substituí-la a qualquer momento, caso as circunstâncias exijam, e será imediatamente
divulgada para toda a Comunidade do Colégio Dom Amando. A vigência do presente protocolo, ou
de futuras versões, por ora, tem prazo indeterminado.
Santarém, 01 de outubro de 2020

________________________________
Márcia Regina Savioli
Diretora Pedagógica Geral

_____________________________
Dra. Cirley Maria de Oliveira Lobato
Médica Infectologista
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