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PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA DE RETORNO ÀS 

ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS 

Este protocolo de biossegurança para retorno as aulas presenciais foi 

elaborado em conformidade com as diretrizes previstas no Decreto Estadual N° 

6637 de 20/01/2021, Decreto Municipal n°4699/2021, Resolução SESA N° 

632/2020, Resolução SESA 0098/2021 e no Protocolo para retorno das aulas 

presenciais” do Comitê “Volta as aulas” do Governo do Estado do Paraná, 

apresenta os procedimentos a serem realizados pelo Centro Municipal de 

Educação Infantil – Monteiro Lobato do Município de Cruzeiro do Iguaçu para o 

retorno às atividades escolares referentes ao ano letivo de 2021, a fim de manter 

as medidas de prevenção e controle da COVID-19. 

As aulas presenciais do CMEI Monteiro Lobato terão por início do 

momento presencial a partir de abril de 2021 com o 50% da turma, exemplo se 

a turma do berçário tem 12 alunos essa turma se dividirá em duas de 6 alunos 

cada uma no período da manhã e outra no período da tarde.  

As salas de aulas poderão alojar entre 08 até 12 alunos em momento 

presencial seguindo logística própria pré-determinada por este protocolo, com 

distanciamento mínimo de 1,5 metros interpessoais, com localização do 

recipiente de álcool gel e espaço de circulação do docente. 

 Os estudantes entrarão nas salas de aula a partir da abertura dos portões 

e aferição de temperatura e observação de EPIs, ocupando imediatamente suas 

respectivas carteiras e sala de aula, evitando assim a circulação e a socialização 

coletiva. 

 

E-mail: cmei@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br 

Telefone: 3572-1304. 

 



Organização do intervalo/recreio e merenda escolar. 

Aos membros da Equipe Administrativa do CMEI – Monteiro Lobato zelar 

pela qualidade e segurança do lanche na sua recepção, e dessa forma cabe: 

 Supervisionar o recebimento e armazenamento adequado dos alimentos 

recebidos na escola;  

 Higienizar completamente embalagens e demais produtos in natura;  

 Os funcionários diretamente relacionados com a manipulação e 

distribuição dos alimentos deverão utilizar goro, calçado fechado, luvas e 

máscaras;  

 O horário de intervalo dedicado à alimentação dos estudantes com tempo 

de 10 minutos será organizado de forma escalonada por turma a fim de 

facilitar aos responsáveis pelo lanche condições de seguir as 

recomendações de segurança deste protocolo e com restrição de acesso 

aos ambientes coletivos. 

 

Utilização de bebedouros, banheiros e demais dependências. 

Todos os bebedouros nos quais exista a possibilidade de aproximação da 

boca com a fonte de água – bebedouros de jato inclinado ou bicos ejetores curtos 

- serão desativados.  

A disponibilização do bebedouro/freezer de água para o abastecimento 

de garrafas e copos estará garantida, com orientação clara de que estes 

utensílios não podem tocar as superfícies do equipamento durante o 

abastecimento e não devem ser compartilhados, garrafas ou copos de água, em 

hipótese alguma.  

O abastecimento das garrafas de água no bebedouro/freezer estará 

organizado fila com demarcação no chão com 1,5 metros interpessoais de forma 

a evitar possíveis aglomerações no local e com auxílio da professora para 

reabastecer a agua nas garrafinhas.  

Dar-se-á preferência para utilização de garrafas cuja porção que encosta 

nos lábios é protegida por uma tampa. Os modelos em que essa porção fica 

desprotegida não são os mais indicados pelo risco de contaminação.   



A utilização dos banheiros, lavabo serão utilizados de forma a 

permanecerem máximo duas pessoas por vez, em caso de espera, estará 

organizada fila com demarcação no chão com 1,5 metros interpessoais de forma 

a evitar possíveis aglomerações no local.  

As demais dependências, como no caso da Secretaria, atendimento na 

janela/balcão, entre outras, seguirá o mesmo padrão com filas de com 

demarcação no chão com 1,5 metros interpessoais de forma a evitar possíveis 

aglomerações no local.  

 

Desinfecção do ambiente e superfícies 

A limpeza e desinfecção das salas de aula deverá ser realizada com maior 

intensidade e frequência ou no máximo a cada troca de turno, e a frequência 

deve ser observada pela Equipe gestora do estabelecimento de ensino, 

conforme o uso e a quantidade de pessoas no local, observado seu efetivo 

disponível para esta atividade.  

Sugere-se que desinfecção de superfícies (carteiras, cadeiras, entre 

outros) seja realizada com álcool 70%, enquanto nos pisos e paredes pode ser 

utilizada a água sanitária e/ou querosene, cuja diluição deve respeitar a 

indicação do rótulo do produto.  

Reforçar a intensificação da desinfecção de superfícies que são 

habitualmente muito tocadas por pessoas, como: grades, mesas, carteiras, 

maçanetas de porta e corrimões, antes do início das aulas, em cada turno e 

sempre que necessário. 

Os banheiros, lavabo devem ser limpos e desinfetados antes da abertura 

da escola, após o fechamento e a cada três horas.   

 Utilizar-se-ão panos de tecido umedecidas com produto desinfetante 

registrado na Anvisa para desinfecção de itens eletrônicos tocados 

com frequência (ex.: telefones, teclados, controles remotos); 

 Caso seja necessária sua utilização de material almofadado, os 

mesmos devem ser revestidas de material impermeável que permita a 



desinfecção frequente com álcool 70% ou produto similar registrado 

na Anvisa; 

 As lixeiras devem possuir tampa com acionamento móveis flexíveis 

como pedais para evitar contato, sobretudo nos locais de descarte do 

papel toalha utilizados para secagem das mãos após a higiene;   

 Realizar coleta e remoção do lixo diariamente, ou quantas vezes 

houver necessidade durante o dia;   

 O lixo deve estar sempre ensacado e acondicionado em recipientes 

apropriados, tampa com acionamento móveis flexíveis para, para que 

não seja necessário tocá-lo com as mãos quando for abrir;   

 O lixo deve ser armazenado em local fechado e frequentemente limpo 

até a coleta pública ou outro fim a que se destine. 

 

Higienização das mãos e uso do álcool gel 70%  

 O CMEI Monteiro Lobato adotará estratégias para disseminar a 

informação a respeito da importância da higiene de mãos entre 

estudantes e demais membros da Comunidade Interna.  

 Recursos visuais como imagens devem ser utilizados para o 

alcance deste propósito nos quais orientações como a técnica da 

higiene de mãos e tempo para uma higiene adequada deverão ser 

informados (40 segundos para higiene com água e sabonete 

líquido e 20 segundos para higiene com álcool gel 70%).  

 Devendo adotar estratégias para supervisão e auxílio aos 

estudantes que tiverem dificuldade para a realização da higiene de 

mãos.  

 Para uma boa adesão a esta prática é fundamental que o 

estabelecimento disponibilizou dispensadores com álcool gel 70% 

nos mais diferentes pontos, com totens de pedal em locais de 

circulação e dispersor modelo saboneteira liquida ou pulverizador 

em salas de aula, banheiros, biblioteca entre outros.  



 Os professores devem observar a aplicação do álcool gel 70% e 

correta disseminação do produto nas mãos dos alunos, instruindo-

os à uma boa higienização.  

 Ainda os professores podem estimular os alunos para que 

mantenham sempre um frasco de álcool gel 70% em suas mochilas 

a fim de incentivá-los à adesão desta prática em qualquer ambiente 

interno e externo de convivência escolar, familiar e/ou comunitária. 

 

Utilização de equipamentos de proteção individual 

 

 O CMEI Monteiro Lobato adotará estratégias para disseminar a 

informação a respeito da importância do uso de EPIs entre 

estudantes e demais membros da Comunidade Interna, bem como 

da Comunidade Externa quando circularem nas dependências da 

Instituição.  

 O uso de máscaras é obrigatório por todas as pessoas que 

frequentarem o estabelecimento de ensino, inclusive no interior das 

salas de aula e demais locais de uso coletivo, conforme Lei 

Estadual n.º 20.189, de 28 de abril de 2020.  

 As máscaras devem ser de tecido, confeccionadas nas medidas 

corretas, cobrindo totalmente a boca e o nariz para que fiquem bem 

ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais, além de tiras 

laterais para amarração na parte posterior da cabeça ou elásticos 

para fixação na orelha.  

 O uso e manuseio das máscaras de tecido devem seguir o disposto 

na Nota Orientativa da Sesa 22/2020.  

 O estabelecimento deve sempre alertar os estudantes e 

comunidade interna a respeito da necessidade da máscara ser 

utilizada com cobertura completa do nariz e da boca. Também é 

importante reforçar que as máscaras de tecido são de uso 

individual e, portanto, não devem ser divididas com mais ninguém.  

 As máscaras tendem a ficar úmidas quando usadas por tempo 

superior a 3 horas, portanto recomenda-se que sejam substituídas 



após este tempo, ou em intervalos menores caso haja umidade 

perceptível, sujeira aparente, danos ou dificuldade para respirar.  

 Portanto, cada aluno e membro da Comunidade Interna do CMEI 

Monteiro Lobato deve ter mais de uma máscara disponível para 

uso a fim de assegurar a substituição sempre que necessário. No 

momento da substituição é recomendável que cada pessoa leve 

consigo uma sacola plástica ao sair de casa para 

acondicionamento da máscara usada após a troca.  

 O correto manuseio da máscara também é muito importante. As 

mãos devem ser higienizadas antes da colocação, para que não 

ocorra contaminação.  

 Mesmo com uso de máscaras de tecido é recomendado que as 

pessoas mantenham o distanciamento físico mínimo de 1,5 metro 

e higienizem as mãos regularmente com álcool 70%.  

 O uso de viseiras acrílicas transparentes auxilia na proteção do 

rosto contra o risco de contato com partículas emitidas por pessoas 

próximas. Porém, mesmo o indivíduo que está com a viseira ou 

protetor facial (face shield) emite estas partículas durante sua fala, 

tosse ou espirro. Portanto o uso de viseiras não substitui o uso de 

máscaras pelo indivíduo. Excepcionalmente o uso deste item sem 

a máscara pode correr em condições excepcionais em que a leitura 

labial torne-se imprescindível, por exemplo, com total preservação 

do distanciamento físico. 

 Aos agentes administrativos (serventes) responsáveis pela 

higienização do ambiente e equipamentos bem como equipes de 

limpeza deverão utilizar avental, luvas e botas emborrachadas 

além de toucas de proteção a fim de se protegerem contra qualquer 

contaminação. 

 

Triagem de temperatura corporal  

O CMEI Monteiro Lobato adotará estratégias para controle de entrada de 

indivíduos ao estabelecimento de ensino por meio da aferição de temperatura, 



bem como de triagem em caso de indivíduos externos que porventura adentrem 

na Instituição em busca de documentações, informações, etc.  

A aferição de temperatura será realizada diariamente por meio de 

termômetros infravermelhos sem contato direto com a pele.  

Caso a verificação da temperatura registrada esteja maior ou igual a 

37,1°C, o estudante deve ser mantido em isolamento em uma sala ampla e 

ventilada e o estabelecimento deve entrar em contato com os pais ou 

responsáveis para rápida tomada de decisão. À escola caberá:   

 Instruir e orientar pais ou responsáveis no encaminhamento a Unidade 

de Saúde, previamente sinalizada pelas Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, para atendimento a suspeita de Covid-19; 

  Previamente realizar a escala dos funcionários responsáveis pela 

triagem, fornecendo-lhes treinamento antecipado;   

 Aferir a temperatura de todas as pessoas que entrarem no 

estabelecimento de ensino (já na parta de entrada);   

 Comunicar a direção ou coordenação, caso alguém se recuse a ter a 

temperatura aferida ou insista em entrar na escola com a temperatura 

elevada;   

 Em caso de recusa ou impossibilidade de buscar-se o estudante febril, 

este deverá ser mantido, sem medicação, em uma sala individualizada 

livre do risco de contato com outros estudantes ou trabalhadores da 

Instituição e monitorada sua temperatura nos próximos 15 a 30 

minutos, após a primeira aferição para avaliar se a temperatura está 

em ascensão ou em declínio;  

 Encaminhamento para o suporte de médico e ou enfermagem, sobre 

a orientação destes, a criança pode ser medicada enquanto aguarda 

a chegada dos pais com a autorização dos mesmos;   

 Testar os equipamentos antes do início do fluxo de estudantes. 

 



Casos de contaminação 

O CMEI Monteiro Lobato adotará se no município houver ascensão dos 

casos de contaminação, o modelo de aulas 100% on-line poderá ser retomado 

imediatamente, conforme diretrizes das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde e da Educação e do Esporte.  

Caso ocorra contaminação entre estudantes, professores ou agentes 

administrativo de educação, a instituição deverá realizar a notificação a sua 

chefia imediata para que a ocorrência seja avaliada em conjunto com as 

Secretarias Municipal e Estadual de Saúde para monitoramento destas 

situações.   

Caso ocorra contaminação confirmada por exame PCR entre estudantes, 

a instituição deverá ser interditada por 14 dias, retornando para o modelo de 

aulas 100% on-line durante este período;   

Caso ocorra contaminação de professores ou agentes administrativo de 

educação, a instituição deverá ser interditada por 14 dias, retornando para o 

modelo de aulas 100% on-line durante este período. 

 

Atendimento ao público 

Cabe ao CMEI Monteiro Lobato limitar o acesso às suas dependências 

somente à pessoas indispensáveis para o seu funcionamento e desde que não 

pertençam ao grupo de risco.  

O uso de EPIs, em consonância com este protocolo é obrigatório para 

todas as pessoas que frequentarem o estabelecimento, inclusive no interior das 

salas de aula e demais locais de uso coletivo, conforme Lei Estadual n.º 20.189, 

de 28 de abril de 2020.  

O atendimento ao público será feito de forma on-line ou via telefone. Caso 

o atendimento presencial seja necessário, deverá ser previamente agendado.  

 

Entrada de fornecedores de insumos e prestadores de serviços. 



Aos fornecedores de insumos para alimentação dos estudantes será 

permitida a entrada pelo portão lateral, o qual permite a entrada de veículo 

automotor.  

 Aos prestadores de serviços de manutenção, após chamada por membro 

da equipe administrativa, mediante identificação e procedimentos como aferição 

de temperatura terá permissão de circular pela Instituição, se necessário sob 

supervisão de um membro da comunidade interna, em casos de prestação de  

serviços mais prolongados que possam ser agendados, será permitido o 

desenvolvimento da atividade durante final de semana ou horário noturno, 

evitando desta forma circulação em meio aos membros da comunidade interna. 

Esses profissionais também devem seguir todas as medidas para prevenção da 

COVID-19, em caso de não adequação deverá ser suspensa sua entra 

Caberá aos pais ou responsáveis a decisão para que seu filho(a) retorne 

às aulas presenciais, caso opte pela continuidade do ensino remoto ou ainda, a 

definição pelo retorno presencial ou atividades entregues. A opção pelo modelo 

presencial ou remoto acontecerá mediante o preenchimento e assinatura do 

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES 

ESTABELECIDAS NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA - COVID-19. Este 

protocolo foi elaborado, será implementado e acompanhado pela comissão 

designada conforme registro na ata n°01/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Decreto Municipal 

dos Municípios do 

Sudoeste do Paraná 

 

 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO 

IGUAÇU

  

DECRETO Nº 4699/2021 

 
SÚMULA: Regulamenta a oferta das atividades escolares nas Instituições de ensino de Cruzeiro do Iguaçu. 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU– 

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais. 

Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de2019; 

Considerando a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus; 

Considerando a Portaria GM/MS nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou 

o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

Considerando a classificação feita pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março de 2020 da doença causada pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) como pandemia; Considerando o Plano de Contingência do Paraná COVID-19, editado pela 

Secretaria de Estado da Saúde. 

Considerando o a Resolução SESA nº 632/2020 de 05 de maio de 2020, que dispõe medidas complementares de controle 

sanitário a serem adotadas para o enfrentamento da COVID-19. 

Considerando o Decreto Nº 6.637 de 20 de janeiro de 2021 que altera o art.8º do Decreto 4230 de 16 de março de 2020. 

Considerando a Resolução 543/2021 – GS/SEED de 29 de janeiro de 2021 que estabelece atribuições e responsabilidades das 

mantenedoras integrantes do Sistema Estadual de Ensino no cumprimento das aulas presenciais disposto no Decreto Estadual 

Nº 6.637/2021. 

Considerando a Resolução SESA nº 0098/2021 de 03 de fevereiro de 2021, que regulamenta o Decreto Estadual n° 6.637. 

Considerando o Oficio Circular nº 06/2021 de 05 de fevereiro de 2021, que trata do retorno 

das atividades escolares. 

Considerando que as disposições ora editadas são temporárias e poderão ser revista a qualquer momento. DECRETA: 

Art. 1º–Regulamenta em regime especial, a oferta de atividades escolares na modalidade remota nas instituições que integram a 

rede Municipal de ensino de Cruzeiro do Iguaçu motivado pela pandemia da Covid-19. 

§ 1.º–As atividades escolares exclusivamente na forma remota estão autorizadas até 31/03/2021. 

Art. 2º–Será retomado o regime presencial de trabalho, para o expediente e para o atendimento presencial de todo o quadro dos 

servidores Municipais lotados na Secretaria de Educação. 

§ 1.º–Caberá a Secretaria de Educação o gerenciamento do regime presencial de trabalho, com possibilidade de escala de 

trabalho. 

Art. 3º–As instituições de ensino deverão cumprir as recomendações sanitárias, contidas nos dispositivos da Resolução SESA 

Nº 632/2020 de 05/05/2020 e nº 0098/2021 de 03/02/2021. 

Art. 4º–O transporte escolar público estará suspenso até 31/03/2021. 

Art. 5º–Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará até que novo ato seja expedido. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil 

e vinte e um. 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN PREFEITO 

Registre-se e Publique-se. 

CLAUDIOMIR FIOR 

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 
Cod352995 
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-Imagens Visuais de incentivo cartazes 









 





 


