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O Colégio Evolução apresenta uma nova edição do seu Protocolo Sanitário,
elaborado a par�r da consultoria feita com a infectopediatra Drª Mariana Galvão,
CRM 8832, RQE 5475 e RQE 6760.
O nosso Protocolo sempre se baseou nas diretrizes do Ministério da Saúde, da
OMS e dos governos estadual e municipal. Mas, focando na melhoria con�nua de
todos os nossos processos e pelas demandas especíﬁcas surgidas no nosso co�diano
escolar, não contempladas em documentos norteadores mais gerais, optamos por
acrescentar esse olhar técnico e analí�co ao que estávamos vivendo.
Dentro do parecer recebido, foram necessários ajustes mínimos que serão
apresentados nas próximas páginas.
Porém, o fato de maior destaque foi: a manutenção das escolas abertas e
seguras é de responsabilidade de toda a comunidade Evolução – pais, responsáveis,
alunos e colaboradores. Nossos hábitos privados e monitoramentos diários da nossa
saúde serão fatores decisivos nessa luta.
Por ﬁm, ressaltamos a extrema importância de todos lerem esse documento e
cumprirem com as orientações aqui presentes. Dessa forma, garan�remos um ensino
híbrido ou presencial seguro e saudável para todos.

IMPORTANTE
O conteúdo deste documento poderá sofrer alterações, de acordo com as
orientações repassadas pelos órgãos de saúde, na medida que forem feitas novas
descobertas acerca do vírus COVID-19.

MONITORAMENTO DA SAÚDE

Todas as pessoas que circulam no Colégio Evolução devem realizar observação
diária da própria saúde e da saúde dos alunos antes de ir à escola: os cuidados
começam em casa.
Os cuidadores devem cer�ﬁcar-se que o aluno não apresenta sinais suges�vos
de COVID-19 naquele dia nem nos úl�mos 14 dias ou contato ín�mo com alguém
diagnos�cado com COVID-19.

SÃO SINTOMAS SUGESTIVOS DE COVID-19*:
Febre, coriza, falta de ar, dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, perda de
olfato, perda de paladar, vômito e diarreia.

*Os sintomas são inespecíﬁcos e amplos, não devendo ser menosprezado
nenhum caso, mesmo que leve.
É importante evitar encontros com grande número de pessoas que não sejam
familiares próximos ou estudantes do mesmo grupo escolar. Os cuidados con�nuos
nos diversos ambientes em que as pessoas circulam mantêm o equilíbrio da
transmissão entre as pessoas com quem convivem na escola.
.

AMBIENTE ESCOLAR:

Não é permi�do que ninguém entre
na escola sem máscara. Ela deve ser
trocada a cada 02 horas, ou antes disso,
se es�ver úmida. Sugerimos uma
máscara colorida e uma branca a cada
dia. Primeiro, se usa a colorida e, depois,
a branca. Assim, também podemos fazer
um controle visual das trocas.
Orientamos, mas não é obrigatório, o uso
de face shield ou óculos de proteção para
proteger os olhos de go�culas.
As
máscaras
deverão
ser
armazenadas em local adequado.
Máscaras limpas e máscaras usadas não
podem ocupar o mesmo recipiente.
As carteiras foram instaladas
obedecendo ao distanciamento seguro,
expresso com sinalização adesiva. É
terminantemente proibido mover as
carteiras do lugar, deve-se respeitar a
sinalização,
pois
resguarda
o
distanciamento seguro.
Seguindo as diretrizes do Protocolo
Novo Normal, Segmento da Educação,
do Governo do Estado, as a�vidades
�sicas acontecem sempre em ambientes
abertos e arejados, com a readequação
das prá�cas e do número de alunos por
turma. Após o uso, toda área é
higienizada.
A cada intervalo (recreio) e troca de
turno, as salas são higienizadas. No ﬁnal
do dia, todos os ambientes passam
também por um processo de
desinfecção.
Os bebedouros estão desa�vados.
Eles só podem ser u�lizados para encher
as garrafas e copos individuais trazidos
de casa.
Nossa escola conta com totens de
álcool em gel e tapetes sani�zantes em
todas as entradas, com aferição da
temperatura. Esse protocolo é aplicado
tanto para alunos, pais, responsáveis,
terceirizado quanto para colaboradores.

As salas de aula passam por
momentos de resfriamento periódicos,
com os ar-condicionados ligados e as
portas e janelas fechadas. Esses
momentos não são de duração
prolongada. Apenas tempo suﬁciente
para produzir conforto térmico para os
alunos
Após o resfriamento, portas e janelas
são abertas, os ven�ladores são ligados e
os ar-condicionados desligados.
Durante o intervalo, portas e janelas
permanecem abertas, ven�ladores
ligados e ar-condicionados desligados,
proporcionando uma melhor renovação
do ar.
Os nossos aparelhos passam por um
protocolo sistemá�co de higienização
diária, de acordo com as diretrizes do
Protocolo Novo Normal, Segmento da
Educação, do Governo do Estado da
Paraíba.
Estabelecemos
espaços
com
distanciamento adequado para que os
alunos possam se alimentar, com
segurança. Até o 5º Ano, o lanche é feito
em sala.
Sinalizamos o ﬂuxo de deslocamento
interno.
Os intervalos (recreio) ocorrem de
forma escalonada, assim como a saída
dos alunos, que con�nua acontecendo
pela portaria especíﬁca de cada
segmento.
A circulação na escola está
autorizada
apenas
para
alunos,
professores e colaboradores. Os pais e
responsáveis podem entrar apenas na
Recepção ou no Setor Administra�vo,
obedecendo aos mesmos procedimentos
sanitários aplicados aos alunos e
colaboradores.
Para
atendimentos
individuais junto às coordenações,
faremos agendamentos, observando e
respeitando os horários em que os
alunos estarão em sala.

MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE
Além das medidas expressas anteriormente, também realizamos protocolos
voltados para a prevenção do contágio, tais como:
Na entrada, uma triagem mínima é
feita, para observar a presença de
possíveis sintomas ligados à COVID-19.
Caso o aluno apresente algum deles ou
temperatura acima de 37°C ou não
es�ver usando máscara, deverá retornar
para casa.

Capacitação
da
equipe
em
treinamentos sanitários e proﬁlá�cos.

Permanência con�nua de um posto
de Enfermagem na escola.

Cada professor está de posse de um
kit individual de pincel de quadro e
apagador.

Espalhamos por toda a escola
orientações sobre a higienização
adequada das mãos, o distanciamento
seguro e o autocuidado.

Se no núcleo familiar do aluno
alguém começar a apresentar algum
sintoma infeccioso de gripe ou qualquer
outro similar ao da COVID-19, informar
imediatamente à coordenação e
suspender a vinda do aluno. Ele deverá
permanecer em ensino remoto até se
descartar a hipótese de COVID-19, com
resultado de exame ou laudo médico.

Além da limpeza feita pela escola, ao
entrar em sala, os alunos dos anos ﬁnais
e ensino médio devem higienizar sua
mesa, seus livros e materiais a serem
u�lizados na aula. Para isso, orientamos
trazer recipientes individuais com álcool
em gel. Deve-se respeitar os locais
sinalizados
das
carteiras,
que
resguardam o distanciamento seguro.

Para os alunos que possuem alergia,
caso apresentem sintomas que se
assemelhem
aos
da
COVID-19,
aplicaremos o protocolo. Se não es�ver
na escola, comunicar à coordenação e só
retornar à ins�tuição com laudo médico
atestando que o quadro é alérgico. Se os
sintomas surgirem na escola, faremos o
isolamento, a comunicação imediata à
família para que busquem na escola, a
comunicação aos demais pais ou
responsáveis do restante da turma e o
retorno só será autorizado mediante a
apresentação do laudo médico.

Trazer, diariamente, o seu material
completo. Nenhum material pode ser
emprestado.

A equipe orienta como deve
acontecer a interação entre alunos de
forma a assegurar a saúde dos mesmos e
faz o monitoramento constante dessas
trocas.
Formação con�nuada dos alunos
sobre as novas prá�cas e relações sociais.
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Caso o professor apresente
sintomas, ele será isolado, procurará o
médico e só retornará após resultado
nega�vo do RT-PCR ou do ﬁm da
quarentena de 14 dias. Se o resultado for
posi�vo, a turma entrará em quarentena.

MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE
Para o caso do aparecimento de sintomas depois que alguém já es�ver na
escola, as medidas tomadas serão:
Isolamento imediato do aluno na
enfermaria da escola, com aplicação de
procedimentos apropriados para o
sintoma apresentado.

No caso do colaborador, deverá sair
da escola e procurar auxílio médico.

Comunicação
imediata
aos
responsáveis do aluno, para buscar o
aluno na escola e procurar auxílio
médico.

O aluno ou colaborador só poderá
retornar após alta médica ou
apresentação de exame nega�vo.

Comunicação
aos
demais
responsáveis da turma oriunda deste
aluno, enquanto aguardamos o resultado
do teste RT-PCR do referido aluno. Se
posi�vo, ele cumprirá a quarentena de
14 dias apenas com aulas remotas. Se
nega�vo, ele retornará ao ensino híbrido.
Caso os responsáveis se recusem a
realizar o exame, aplicaremos a
quarentena tanto para o aluno quanto
para a turma do aluno.

A enfermeira da escola fará o
contato con�nuo com esse grupo, para
acompanhamento até o novo regresso.

Observação: O teste considerado padrão-ouro para diagnós�co e�ológico da
COVID-19 é SWAB com pesquisa de PCR-RT para SARS-COV2 entre o terceiro e o sé�mo
dia de sintomas.

Para maior esclarecimento, observar o quadro 1 e ﬂuxograma 1 abaixo:

QUADRO 1
CENÁRIO
CASO CONFIRMADO EM 1 ALUNO

AÇÃO
CLASSE FECHADA

CASO CONFIRMADO EM 2 ALUNOS
CONCOMITANTEMENTE DO MESMO

PASSO 1

ANDAR FECHADO

ANDAR
CASO CONFIRMADO EM 2 ALUNOS OU
MAIS CONCOMITANTEMENTE EM
ANDARES DIFERENTES NO MESMO
PRÉDIO

PRÉDIO FECHADO

CASO CONFIRMADO EM 2 ALUNOS OU
MAIS CONCOMITANTEMENTE DE CADA
PRÉDIO

ESCOLA FECHADA

FECHAMENTO PARA
LIMPEZA PROFUNDA DE
TODOS OS LUGARES
VISITADOS PELO(S)
ESTUDANTE(S).

PASSO 2

TODO O GRUPO DE CONTATO
VAI PARA QUARENTENA DE
14 DIAS
TODO O ANDAR E CONTATOS
VÃO PARA QUARENTENA DE
14 DIAS
TODO O PRÉDIO VAI
PARA QUARENTENA
DE 14 DIAS
TODA A ESCOLA
VAI PARA QUARENTENA DE
14 DIAS

FLUXOGRAMA 1

PRESENÇA DE
SINTOMAS

SIM

NÃO
CONTATO COM
CASO
CONFIRMADO

CONTATO COM
CASO
CONFIRMADO

AFASTAMENTO
POR 14 DIAS

SIM

TESTE
POSITIVO
AFASTAMENTO
POR 14 DIAS E
SEM FEBRE
POR 24H E
MELHORA
DOS
SINTOMAS

NÃO

TESTE
NEGATIVO

TESTE
POSITIVO

AFASTAMENTO
POR 14 DIAS

TESTE
NEGATIVO
AFASTAMENTO
POR 14 DIAS E
SEM FEBRE
POR 24H E
MELHORA
DOS
SINTOMAS

RETORNO
APÓS
MELHORA
DOS
SINTOMAS

AO CHEGAR EM CASA

1

3

Re�re e higienize seu sapato
antes de entrar em casa.

Higienize com álcool em gel todo
o material que vai e volta da escola.

2

4

Re�re e descarte sua roupa
imediatamente,
colocando
(se
possível) para lavar no mesmo
momento ou deixe-a em um local
separado.

Tome banho,
possível, o cabelo.

lavando,

se
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