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Breve histórico da situação pandêmica, ações institucionais e 

formação do Grupo de Trabalho sobre Protocolos Sanitários, 

Pedagógicos e de Acolhimento do Campus Engenho Novo II 

 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia 

de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2)1. Segundo o órgão, o número 

de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos aumentaria nos próximos dias, semanas 

e meses. O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por 

diversos continentes com transmissão sustentada pelas pessoas. 

Em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou transmissão comunitária 

nacional2.  Em termos práticos, a declaração foi um comando do Ministério da Saúde para que 

todos os gestores nacionais adotassem medidas para promover o distanciamento social e evitar 

aglomerações, conhecidas como medidas não farmacológicas.  

Em nota3 do dia 16 de março, a Reitoria do Colégio Pedro II determinou a suspensão das 

aulas presenciais da Educação Infantil à pós-graduação em todos os campi do Colégio Pedro II. A 

nota considerou a situação de pandemia viral declarada pelas autoridades de saúde do país; a 

decisão tomada pelos membros do CONSUP em 13/03/2020; os contatos do Reitor com 

membros do CONIF na Comissão Governamental de crise e a suspensão das aulas nas redes 

pública e privada do Estado do Rio de Janeiro.  

A nota determinou a manutenção presencial apenas dos serviços essenciais. Os demais 

serviços administrativos passaram a ser realizados de forma remota. Foi criado pela nota o 

Comitê de Emergência, no âmbito da Reitoria, constituído pelas Pró-Reitorias e o Reitor. É 

importante ressaltar que a nota delegou aos dirigentes dos campi regulamentar sobre as 

questões referentes à manutenção das atividades presenciais dos serviços essenciais, bem como 

o estabelecimento dos demais serviços de forma remota, evitando a descontinuidade e acúmulo 

das ações administrativas. Cabendo ainda aos dirigentes dos campi verificar quando da 

impossibilidade do serviço ser desempenhado remotamente, podendo acarretar em 

revezamento entre os servidores para o cumprimento das ações administrativas. 

No âmbito do Campus Engenho Novo II, considerando o cenário epidemiológico e 

visando definir estratégias de prevenção e contenção do contágio do Coronavírus, em 14 de 

março de 2020, a Direção Geral instituiu a Portaria nº 03 criando o Comitê de Trabalho sobre o 

novo Coronavírus (Covid-19). O Comitê tem como composição a Direção-Geral, a Direção 

Administrativa, a Direção Pedagógica, o Gabinete Médico e Setor de Gestão de Pessoas, do 

Campus. Sua função central é discutir os possíveis avanços e definir orientações de acordo com 

 
1 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml 
2 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46568-ministerio-da-saude-declara-transmissao-comunitaria-
nacional 
3 http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/10060-nota-oficial-%C3%A0-comunidade-do-col%C3%A9gio-pedro-
ii.html 
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https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46568-ministerio-da-saude-declara-transmissao-comunitaria-nacional
http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/10060-nota-oficial-%C3%A0-comunidade-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html
http://www.cp2.g12.br/noticias_destaque/10060-nota-oficial-%C3%A0-comunidade-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html


o cenário local e com as orientações emanadas da Reitoria e dos Ministérios da Educação e da 

Saúde.  

Em 16 de março, a primeira reunião do Comitê com os chefes dos setores técnicos e 

pedagógicos se deu de forma ainda presencial, com todas as precauções devidas. Das discussões 

emanadas desta primeira reunião, a Direção Geral do Campus Engenho Novo II instituiu a Ordem 

de Serviço nº014 que dispôs sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 

Coronavírus, no âmbito do campus, tratando de situação excepcional e transitória. 

Dada a ausência de uma regulamentação oficial proveniente da Reitoria, mas 

considerando a nota emanada do Conselho Superior do Colégio Pedro II (CONSUP), bem como a 

Nota Oficial à comunidade expedida pela reitoria, ambas anteriormente citadas, a Ordem de 

Serviço se traduz num esforço de regulamentação para a gestão e efetivação do trabalho no 

campus Engenho Novo II. Tal ordem se pautou, não somente das notas emanadas na instituição, 

mas na Instrução Normativa nº195, de 12 de março de 2020, da Secretaria de Gestão e 

Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia. Tal Instrução Normativa, seria 

posteriormente complementada e/ou modificada pelas demais Instruções Normativas exaradas 

sobre o tema. 

Nos meses que se seguiram, em reuniões virtuais e decisões divulgadas pelo site 

Institucional do Colégio Pedro II, e replicadas pelo site oficial do Campus, o Comitê de Urgência 

da Reitoria vem periodicamente mantendo a suspensão das atividades acadêmicas e 

administrativas em toda a instituição. Demais fóruns consultivos e deliberativos foram mantidos 

através de encontros virtuais, com a participação da Direção Geral do Campus Engenho Novo II, 

que atualiza a todos da comunidade escolar através dos meios eletrônicos disponíveis. 

Em reuniões do Conselho de Dirigentes da Instituição (CODIR) ocorridas em junho de 

2020, se delineou, entre os diretores, a proposta de construção em cada campus de grupos de 

trabalho que pudessem discutir o ambiente escolar em momento pós-pandêmico. Os 

representantes do Conselho de Dirigentes no Conselho Superior (CONSUP) solicitaram como 

inserção de pauta a aprovação do GT dos campi, em reunião do CONSUP de 06 de junho.  

Desta forma, a pauta sobre os grupos de trabalho dos Campi foi inserida e aprovada pelo 

Consup, com a recomendação de ampla representatividade pelos membros da comunidade 

escolar. Ainda como deliberação do CONSUP, o fórum superior aprovou a elaboração de um 

Grupo de Trabalho Central com representatividade dos demais fóruns, segmentos 

representativos do Consup, entidades e um representante de cada GT dos campi. O 

representante do GT dos campi teria como função central encaminhar as discussões realizadas 

no âmbito local. 

 
4 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/2020/03/16/ordem-de-servico-no-001-medidas-temporarias-de-

prevencao-ao-contagio-pelo-novo-coronavirus-no-ambito-do-campus-engenho-novo-ii/ 

5 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-de-12-de-marco-de-2020-247802008 
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Em 16 de junho de 2020, a Direção Geral do Campus Engenho Novo II instituiu o Grupo 

de Trabalho sobre Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de acolhimento para o retorno das 

atividades presenciais através da Portaria nº05.  O Grupo de Trabalho do campus foi formado 

pela Direção-Geral, Direção Pedagógica, Superintendência Geral, Gabinete Médico, um 

representante de cada equipe disciplinar e de cada setor pedagógico e dois representantes dos 

estudantes, sendo facultativo aos demais setores e segmentos a participação. A Portaria define 

em seus Artigos 3º e 4º os objetivos centrais do GT, bem como seu vínculo com o Conselho 

Superior da Instituição. 

“Art. 3º - O Grupo de Trabalho irá analisar informações sobre o atual cenário 

epidemiológico e discutir protocolos já adotados em outras instituições a fim de encaminhar, 

respeitando as normativas dos Ministérios da Educação e da Saúde, sugestões que possam 

auxiliar na elaboração dos Protocolos Institucionais que serão determinados pelo Conselho 

Superior. Art. 4º - A atuação do Grupo de Trabalho está vinculada ao período de discussão do 

tema no Conselho Superior e estará encerrada quando as deliberações oficiais forem 

publicadas.” 

O Grupo de Trabalho sobre Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de Acolhimento tem se 

reunido por videoconferência, conforme orientações do ministério de saúde, toda segunda-feira 

às 14h. 

 

Diretrizes e sugestões elaboradas pelo Grupo de Trabalho sobre 

Protocolos Sanitários, Pedagógicos e de Acolhimento do Campus 

Engenho Novo II 

 

Antes de discorrermos sobre as diretrizes ou sugestões que possam auxiliar os fóruns 

deliberativos de nossa instituição sobre protocolos pós pandêmicos ou as condições de 

possibilidade de retorno das atividades presenciais no ambiente escolar é importante ressaltar 

que o que primeiro emana de nosso grupo de trabalho, composto por representantes da 

comunidade escolar, é angústia. Esse sentimento que nos permeia vem de nossas percepções e 

leituras sobre a realidade brasileira e o contexto pandêmico mundial. 

São muitas as incertezas. Acompanhamos com apreensão as reportagens que trataram 

das formas de retorno presencial das atividades escolares em alguns países que já se encontram 

em etapa posterior à brasileira no combate à pandemia. Em algumas regiões, como no caso da 

Coreia do Sul, o retorno às aulas ocorreu de forma gradual e sob rigorosos critérios de vigilância 

sanitária. A Coreia do Sul é reconhecida como o país que teve inicialmente um procedimento 

bem sucedido de controle da pandemia, principalmente pelo alto número de testagens feito no 

país. O retorno às atividades presenciais nas instituições de ensino foi acompanhado, no entanto, 



pelo aumento do número de casos de contágio do coronavírus, tendo escolas fechadas 

novamente em algumas regiões.6   

O mesmo foi presenciado na França, cujo retorno também foi acompanhado com 

apreensão, tendo algumas escolas fechadas novamente, na semana seguinte.7 Na Espanha, o 

retorno às atividades escolares presenciais está previsto somente para setembro e estudos na 

Universidade de Granada vêem com preocupação a possibilidade de ampliação dos contágios 

dada as análises do ambiente escolar.8 Numa sala com 20 alunos, resumem os estudos, 

considerando que 10 desses alunos possam ter ao menos um irmão, os contatos cruzados podem 

chegar a 808 em dois dias. Difícil pensar em evitar contágios a partir de tal evidência. Nos campi 

II e III do Colégio Pedro II, como no caso do Campus Engenho Novo II, as turmas variam entre 30 

e 35 alunos. 

Pela ampla possibilidade de contatos cruzados e, portanto, aumento da circulação e 

contágio pelo vírus, em muitos países onde já houve o retorno de atividades escolares 

presenciais, vemos rigorosos protocolos sanitários e, sobretudo, um retorno gradual dos alunos. 

Variam as opções pelos mais novos, do Ensino Infantil e Ensino Fundamental, ou alunos mais 

velhos, do Ensino Médio, mas na maioria dos casos, o retorno é gradual e não de todos os 

estudantes ao mesmo tempo. Isso se dá pela necessidade de manutenção de rigoroso 

distanciamento social. 

É amplamente difundido pelas diversas mídias um certo consenso entre os especialistas 

nacionais e internacionais que, mesmo com medidas de distanciamento social, o Sars-Cov-2 

continuará circulando, resultando no risco de aumento do número de casos e óbitos até que se 

chegue efetivamente à difusão de vacina segura ou procedimentos farmacológicos precisos 

contra a doença. 

Para essa maioria de especialistas é bastante claro que, na ausência de medidas 

farmacológicas eficazes, as estratégias de mitigação e de controle da pandemia de COVID-19 se 

orientam, sobretudo, através de medidas de distanciamento social. Voltamos, portanto, a nossa 

principal angústia. Conhecedores do ambiente escolar, entendemos a dificuldade e os desafios 

em propiciar um ambiente de distanciamento social seguro numa escola. Escola, por excelência, 

é ambiente de afeto e contato. Essa é constatação clara para todo profissional da educação, 

servidor ou funcionário que tenha a escola como seu ambiente de trabalho. 

O que pretendemos aqui está, portanto, longe de buscar soluções precisas para tais 

questões apresentadas. O mundo todo acompanha com apreensão a construção de protocolos 

de retorno às atividades escolares, com suas tentativas e recuos. Num contexto de incertezas, 

trata-se, no entanto, de partilhar angústias. Nosso esforço é que talvez, através delas, de nossas 

 
6 https://oglobo.globo.com/mundo/coreia-do-sul-reabre-escolas-mas-alunos-sao-mandados-para-casa-apos-dois-
novos-casos-de-coronavirus-em-estudantes-24436437 
7 https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/19/franca-fecha-70-escolas-uma-semana-apos-a-volta-as-aulas-
devido-a-novos-casos-de-covid-19.ghtml 
8 https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-06-17/colocar-20-criancas-numa-sala-de-aula-implica-em-808-
contatos-cruzados-em-dois-dias-alerta-universidade.html?ssm=whatsapp 
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angústias, possamos tentar contribuir com sugestões que visem a mitigar as formas de contágio 

no ambiente escolar num momento pós-pandêmico.  

É mister reafirmar que o grupo de trabalho formado no campus não se destina a pensar 

prazos ou momentos específicos para o retorno de atividades presenciais. E, independentemente 

de qualquer discussão sobre sugestões de protocolos pós-pandêmicos, este sim objeto de nosso 

esforço, o retorno às atividades presenciais deve estar vinculado às determinações das 

autoridades competentes pautadas em critérios científicos emanados de órgãos oficiais nacional 

e internacionalmente reconhecidos.  

As diretrizes apresentadas neste documento correspondem, portanto, às sugestões 

apresentadas pelo Grupo de Trabalhos sobre Procedimentos Sanitários, Pedagógicos e de 

Acolhimento do campus Engenho Novo II em seus primeiros encontros. Conforme já descrito, o 

Grupo de Trabalho foi instituído através da Portaria nº 05 de 15 de junho de 2020, com o objetivo 

de produzir material de apoio, sugestões e possibilidade de diretrizes para envio à Direção-Geral 

do Campus e ao Conselho Superior do Colégio Pedro II. 

 

Para melhor favorecer nossas discussões e encaminhamentos, estabelecemos três eixos 

temáticos: 

1. Protocolos sanitários e modificações estruturais; 

2. Sugestões de Adequações Pedagógicas; 

3. Procedimentos de Acolhimento. 

 

Todas as indicações apresentadas neste relatório estão adequadas às exigências dos 

órgãos federais de saúde e atendem às determinações da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho 

de 2020, do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Cabe 

ressaltar que a Portaria Conjunta nº 20 somente é determinante, vinculatória e obrigatória aos 

“órgãos integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

do Ministério da Economia e do Ministério da Saúde, pelas entidades da administração pública 

federal indireta a este vinculadas”. Tais portarias com determinações e orientações específicas 

servem como instrumento norteador para as diretrizes de discussão de nosso grupo de trabalho, 

embora não sejam destinadas diretamente ao ambiente escolar. 

É preciso salientar mais uma vez que este grupo de trabalho tem como objetivo central 

discutir e encaminhar sugestões aos fóruns consultivos e deliberativos de nossa instituição. Desta 

forma, estabelecer encaminhamentos ao Grupo de Trabalho Central proposto pelo Conselho 

Superior, através do representante do GT local, ao Conselho de Dirigentes ao Conselho 

Pedagógico do Colégio Pedro II, através da Direção Geral que participa de ambos os fóruns. Por 

fim, visa-se ainda orientar às Direções Geral, Pedagógica e Administrativa do Campus Engenho 

Novo II frente à árdua tarefa de combate à pandemia do coronavírus em caso de retorno. 



1. Protocolos Sanitários e Modificações Estruturais 

 

1.1. DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS   

 

➢ Ampla divulgação das orientações e protocolos com as medidas para prevenção e 

mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19. 

➢ Divulgação através de cartazes fixados em locais com maior trânsito de pessoas e 

próximo aos locais destinados à higienização e ampla divulgação nos meios digitais (e-

mail e página institucional).  

➢ Documentos de orientação devem apresentar: medidas de prevenção nos diversos 

ambientes da instituição, incluído as áreas comuns; ações para identificar e afastar 

servidores e alunos com sintomas compatíveis com a Covid-19; trâmite remoto para 

informar a ocorrência destes sintomas à instituição; instruções sobre higiene das mãos 

e etiqueta respiratória. 

➢ Formação de grupos de servidores e alunos que, treinados pelo Gabinete Médico do 

campus, possam servir de multiplicadores para melhor transmitir aos colegas, alunos e 

funcionários terceirizados orientações sobre como evitar o contágio.  

➢ Busca de parcerias com instituições de saúde (Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, 

secretarias municipais de saúde) para auxílio na construção de protocolos sanitários 

internos. 

➢ Levantamento, através de formulário online, junto a servidores, para mapear trabalhadores com 

condições clínicas de maior vulnerabilidade para desenvolvimento de complicações que podem 

estar relacionadas a quadros mais graves da COVID-19. 

 

 

A orientação para divulgação de medidas preventivas é apresentada como o primeiro 

item da Portaria Conjunta nº20 da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, do Ministério 

da Economia e do Ministério da Saúde de 18 de junho de 2020. A portaria enfatiza que “a 

organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas 

necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos 

ambientes de trabalho”. Estabelece ainda que as orientações e protocolos de medidas de 

prevenção nos ambientes de trabalho e áreas comuns devem estar disponíveis a todos os 

trabalhadores. As orientações devem conter explicações sobre as formas de contágio, sinais e 

sintomas e cuidados necessários para a redução da transmissão na comunidade.9  

Ainda segundo a Portaria Conjunta nº20, a difusão das instruções deve utilizar 

elementos múltiplos como diálogo de grupos treinados, documentos físicos ou eletrônicos, como 

cartazes, normativos internos. Cabe ressaltar que o Comitê de Trabalho sobre o novo coronavírus 

 
9 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085


do Campus Engenho Novo II, desde sua criação, em 14 de março, vem difundindo textos, 

reportagens, estudos científicos e orientações sobre formas de contágio e combate ao 

coronavírus através do site oficial do campus.10   

A mesma Portaria Conjunta nº 20 apresenta a orientação para que a instituição 

mantenha registro atualizado de servidores por faixa etária, aqueles com condições que 

aumentem o risco de complicações para Covid-19 e os casos suspeitos, confirmados ou 

contatantes que estejam afastados de suas atividades laborais.  

 

1.2. DISTANCIAMENTO E USO DE MÁSCARAS 

 

Somente deve ser permitida a entrada e permanência de pessoas com a utilização de 

máscara de proteção. Devemos, portanto, garantir, o uso de máscaras reutilizáveis, por alunos e 

servidores, em todos os espaços da instituição. É responsabilidade individual a aquisição das máscaras 

pelos estudantes, em quantidade suficiente para garantir sua troca periódica conforme estabelecido pelas 

autoridades de saúde.  O campus deve adquirir máscaras reutilizáveis para os servidores e 

máscaras descartáveis exclusivamente para uso dos servidores do gabinete médico e para suprir 

demandas emergenciais dos estudantes.11  

Orientação para distanciamento mínimo de 1 (um) metro e meio entre os indivíduos. 

Para garantir este distanciamento nos espaços com atividades pedagógicas, sugere-se o uso de 

marcações no piso, com fitas adesivas adequadas, e isolamento de mesas e cadeiras que não 

devam ser ocupadas, fazendo uso de fitas zebradas para isolamento. 

É ainda fundamental a realização de campanha de conscientização sobre a importância 

do uso da máscara e da manutenção do distanciamento. Embora tenhamos o apoio do setor de 

organização escolar para a tarefa árdua de garantir o distanciamento entre os alunos, todos os 

servidores devem auxiliar no processo de cuidado coletivo, comunicando quando houver 

aglomerações ou o uso de máscaras não estiver sendo respeitado. 

Nos locais de atendimento ao público externo, quando a distância de um metro e meio 

não puder ser respeitada, é indicada a colocação de barreira física (anteparo em acrílico). 

Cabe ressaltar que, segundo a Portaria nº1565, de 18 de junho de 2020, publicada pelo 

Ministério da Saúde, é recomendado adotar sempre que possível a reorganização dos processos 

de trabalho, permitindo a realização de trabalho remoto, especialmente para aqueles que fazem 

parte ou convivem com pessoas dos grupos de maior vulnerabilidade. Entendemos como grupos 

de maior vulnerabilidade aqueles com maior risco de desenvolver complicações da Covid-19, 

elencados na Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Economia e da 

 
10 http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/ 
11 Segundo a Portaria Conjunta 20, “Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os 
trabalhadores e seu uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros 
trabalhadores ou público.” 

http://www.cp2.g12.br/blog/engenhonovo2/


Secretaria Especial de Previdência e Trabalho: cardiopatias graves ou descompensadas 

(insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial 

sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de 

oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica DPOC); 

imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, 

conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco. 

 Para o atendimento ao público, recomenda-se, também seguindo orientação da 

Portaria nº1565, de 18 de junho de 2020, publicada pelo Ministério da Saúde, que sejam 

estimuladas e priorizadas atividades por canais virtuais. Desta forma, este grupo de trabalho 

avalia que Reuniões de Planejamento das equipes (RPS), reuniões de setores, encontros de 

grupos de pesquisa e outros eventos similares devam ocorrer de forma remota e podem ter seus 

horários flexibilizados.  

Entendemos ainda que cada setor do campus possa junto a suas chefias imediatas e 

direções discutirem a melhor forma sobre o serviço em caso de retorno das atividades 

presenciais, priorizando o atendimento virtual, o trabalho remoto, sempre que possível, o 

revezamento presencial, caso necessário e o cuidado, configurado em portarias e instruções 

normativas referentes aos grupos de maior vulnerabilidade. 

 

1.3. USO DE ÁLCOOL A 70% EM GEL 

 

Além da lavagem constante e correta das mãos com sabão, outra medida de mitigação 

do contágio é o uso de álcool 70% em gel. Cabe, portanto indicar o reforço da higienização, 

disponibilizando totens com álcool a 70% em gel, acionados por pedal, em pontos estratégicos 

do colégio (entrada do campus, acesso aos prédios, andares com sala de aula). É fundamental 

ainda que se disponibilize frascos de álcool 70% em gel em todos os setores.  

Recomenda-se, para uso hospitalar, 10ml/dia por pessoa para uso do álcool em gel. 

Ampliando protocolos e campanhas de higienização adequada das mãos com sabão, acreditamos 

que, em ambiente escolar, possamos indicar a compra de 5ml/dia por pessoa. O ideal, segundo 

orientações do Gabinete Médio do campus, é a utilização, tanto nos tótens quanto nos setores, 

de frascos de 500ml, para uma maior durabilidade dos efeitos do produto. Recomenda-se ainda 

a compra de 12 tótens para álcool gel para que possam ser distribuídos na entrada do campus, 

bem como nos andares das salas de aula e nas áreas de comuns de maior circulação. Os tótens 

tem acionamento feito por pedal, sem contato das mãos com os frascos.  

 

 

 

 



1.4. ESTAÇÕES DE HIGIENE 

Instalação de lavatórios com dispenser de sabão líquido, toalha de papel descartável 

para secagem de mãos e lixeiras acionadas por pedal em pontos estratégicos da escola (entrada 

do campus e próximo ao refeitório). Verifica-se a necessidade de reforço na disponibilização de 

sabão líquido e toalha de papel para secagem das mãos nos banheiros.  

As estações de higiene servem para reforçar a campanha de constante lavagem das 

mãos para combate ao contágio. A lavagem adequada das mãos é apontada por especialistas 

como a medida mais eficaz para o combate à proliferação da doença. Nesse sentido, devemos 

ampliar a campanha de orientação das formas mais adequadas de lavagem das mãos, além de 

estabelecer entre todos, mas sobretudo, entre os alunos, protocolos que criem o hábito de 

lavagem das mãos durante a permanência no ambiente escolar. 

 

1.5. ENTRADA DE ESTUDANTES, SERVIDORES, FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS, 

RESPONSÁVEIS E VISITANTES 

 

A entrada do campus é um ambiente preocupante pela grande possibilidade de 

aglomeração que deve ser evidentemente evitada. Nesse sentido, vemos como inevitável o 

rodízio de horário de entrada, saída e refeições entre alunos e servidores de modo a diminuir a 

aglomeração de estudantes no portão de acesso, no refeitório e nos corredores. 

Para facilitar a adoção de medidas protetivas, recomenda-se a instalação de tenda para 

controle de entrada, com:  

➢ Totens para álcool a 70% em gel acionados por pedal;  

➢ Tapetes sanitizantes;  

➢ Termômetros infravermelhos, de preferência com inteligência artificial e alarme 

sonoro, fixados nos totens ou em pedestais, para aferição da temperatura corporal; 

➢ Fiscalização do uso de máscaras;  

➢ Estação de higiene, com lavatórios, sabão líquido, toalhas de papel e lixeiras 

acionadas por pedal; 

➢ Tenda para atendimento pelos servidores do gabinete médico, para os indivíduos 

identificados com temperatura elevada ou outros sintomas gripais, de modo a evitar 

sua circulação pelas dependências do colégio. 

 

Observamos em locais de maior circulação que já iniciaram a abertura de atividades a 

contratação de empresa específica de medição de temperatura e orientações em caso de febre. 

Contaremos com a supervisão e orientação do setor de orientação escolar na entrada do campus 

que, dada as possibilidades do campus, poderão ter o apoio de empresa especializada. Em caso 

de verificação de febre ou verificação de algum sintoma como tosse ou visível resfriado, o 

servidor do setor de orientação escolar deverá encaminhar a pessoa até o gabinete médico que 



tomará as providências cabíveis. Tal orientação também é encontrada na Portaria Conjunta nº 

20 que a organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos o 

que incluiria “triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de trabalho, podendo 

utilizar medição de temperatura corporal por infravermelho ou equivalente, antes que os 

trabalhadores iniciem suas atividades, inclusive terceirizados.” 

A triagem como forma de mitigar contágios e identificar pessoas que possam estar 

infectadas é ratificada pela Portaria 1565 de 18 de Junho do Ministério da Saúde que estabelece 

orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, 

e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as 

ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. A Portaria, no trecho 

destacado, identifica como responsabilidade das instituições  “implementar medidas de triagem 

antes da entrada nos estabelecimentos, como aferição de temperatura corporal e aplicação de 

questionários, de forma a recomendar que pessoas, com aumento da temperatura e outros 

sintomas gripais, não adentrem no local e busquem atendimento nos serviços de saúde.”12  

O Grupo de trabalho propõe elaborar uma estratégia de monitoramento do perfil 

epidemiológico no campus, acompanhando as mudanças entre suscetíveis/infectados dentro da 

comunidade escolar ao longo do tempo. Este monitoramento se daria através da construção de 

um banco de dados de fluxo contínuo, a ser alimentado através de comunicação compulsória por 

parte dos servidores e famílias dos alunos, reportando quadros sintomatológicos relacionados à 

covid19 (comprovados por testagem ou não). Esta comunicação ocorrerá preferencialmente via 

online, inserindo-se estas informações em uma planilha colaborativa (para as famílias sem 

acesso, este informe será realizado via telefone). A partir destes dados, deverão ser pensados 

parâmetros que, caso alcançados, sinalizem uma necessária alteração nas propostas pedagógicas 

construídas. Dentre os parâmetros, podemos incluir o percentual de docentes em quarentena, 

de alunos apresentando sintomas relacionados, de familiares e contatantes testados 

positivamente.  

O Grupo sugere ainda propor aos pesquisadores da Fiocruz uma parceria com o colégio, 

cabendo a eles avaliar a dinâmica epidemiológica da covid19 em nosso campus, através da 

aplicação de protocolos de testagem e/ou outros recortes metodológicos, comprometendo-se o 

colégio a respeitar todas as ações descritas neste protocolo, oferecendo assim aos pesquisadores 

o máximo controle de variáveis para que desenvolvam suas linhas de pesquisa. 

 

 

  

 
12 http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-262408151


 

1.6. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO 

 

O Grupo de Trabalho recomenda a contratação de uma empresa especializada para a 

higienização e desinfecção dos espaços durante o período em que durar a situação de saúde 

emergencial.  Nota-se a necessidade de ação de limpeza frequente de locais como maçanetas, 

torneiras e corrimãos, assim como a higienização das estações de trabalho (mesas e 

computadores), sempre haja troca de funcionários em serviço, e desinfecção das salas de aulas 

e das áreas de uso comum.  

Salas de aula, demais salas e setores da escola devem ser higienizados, evitando-se o 

uso de ar condicionado para garantir a ventilação natural e maior circulação do ar. 

 

1.7. GABINETE MÉDICO 

 

Segundo a Portaria Conjunta nº 20, devemos encaminhar ao ambulatório médico da 

instituição os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado. Desta forma, os 

profissionais do Gabinete Médico do campus devem receber Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) ou outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos e em conformidade 

com as orientações do Ministério de Saúde.  

Recomenda-se, portanto, ao campus que possa providenciar máscaras cirúrgicas 

descartáveis e máscaras N95, além de protetor facial de acrílico ou óculos de proteção para 

servidores que atuam no setor. O gabinete Médico necessita ainda dispor de oxímetro e 

termômetro infravermelho digital que permitam o atendimento sem contato físico e possam 

auxiliar na identificação precoce de sinais e sintomas associados à Covid-19.  

 

1.8. USO DE BEBEDOUROS 

 Os bebedouros com disparo para boca devem ser desativados. Os estudantes e servidores 

devem ser incentivados a trazerem canecas ou garrafas para uso das torneiras dos bebedouros. 

 

1.9. USO DOS REFEITÓRIOS 

 

O refeitório do campus Engenho Novo II atende, em média 350 alunos por dia no horário 

do almoço. Dessa forma, com a necessidade de distanciamento social, o horário de fornecimento 

do almoço teria que ser expandido, ou mesmo alterado, uma vez que será necessário fixar um 

número máximo de alunos dentro do refeitório. A disposição dos alunos no refeitório deve ser 



pensada, de modo que o espaço entre as cadeiras esteja dentro do distanciamento 

recomendado. 

Recomenda-se ainda a suspensão do autosserviço nas refeições, bem como a instalação 

de proteção acrílica na área de servir as refeições. Para mitigar os riscos de contaminação, será 

necessário oferecer treinamento aos servidores para que utilizem produtos adequados na 

higienização dos materiais compartilhados (pratos, talheres e copos) e respeitem o tempo de 

ação destes produtos. O uso de talheres e pratos descartáveis ficaria restrito às situações em que 

tal higienização não fosse possível em tempo compatível com a demanda de refeições. Os alunos 

devem ser instruídos para a lavagem correta das mãos antes e depois das refeições feitas no 

refeitório. 

O setor de nutrição do campus identifica a necessidade de ampliar o apoio do setor de 

organização escolar nos horários das refeições que devem ser igualmente ampliados. Tal 

necessidade se justifica para o controle da entrada e saída dos alunos, evitando aglomerações e 

garantindo o distanciamento nas filas e no interior do refeitório. Há a necessidade ainda de 

marcação no piso para o distanciamento na fila. Durante a refeição, os estudantes devem retirar 

suas máscaras e por isso devem sempre ser orientados para em caso de espirro ou tosse, cobrir 

o nariz e a boca com a parte interna dos cotovelos ou com um lenço, e não com as mãos. O setor 

identifica ainda a necessidade de uso de protetor facial e protetor ocular para todos que 

trabalharem no refeitório. 

A rotina de recebimento de mercadorias também deve ser reavaliada. A desinfecção dos 

materiais e alimentos deve ser feita no momento do recebimento. Para tal, é preciso a 

designação de servidor que deverá ser treinado para tal atividade, no caso de ausência da 

nutricionista. A nutricionista do campus sugere que fardos fechados sejam higienizados 

inteiramente, e cada pacote novamente higienizado quando for utilizado. Os produtos 

hortifrutigranjeiros devem ser mergulhados em solução de hipoclorito de sódio específica.  

 

1.10. USO DA BIBLIOTECA 

 

A reabertura da biblioteca está condicionada à higienização de seu acervo, podendo este 

processo durar de 15 a 30 dias. Quando devidamente higienizada, seu uso ficará restrito aos 

alunos em atividades individuais, estando, portanto, suspensos eventos e atividades em grupo. 

Será permitida lotação correspondente à 1/3 (um terço) da capacidade do local. Como indicado 

para todos os espaços da escola, também na biblioteca deve-se garantir o distanciamento e o 

uso de máscaras. O manuseio do acervo ficará restrito aos servidores, devidamente protegidos 

com luvas, máscaras e protetores faciais. A devolução de livros ocorrerá através de caixa de 

depósito, sem contato físico entre o aluno e o servidor. Os livros recebidos devem passar por 

limpeza específica antes do retorno ao acervo. Para assegurar o distanciamento no balcão de 

atendimento, sugere-se a marcação no piso ou a colocação de anteparo em acrílico. 



 

 

1.11. USO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA 

Para o retorno de uso dos laboratórios é necessário garantir boa ventilação do local, sem 

a qual torna-se inviável a realização de atividades. Caso haja ventilação adequada, o uso do 

espaço deve ser limitado, respeitando o distanciamento proposto para todos os espaços 

escolares. Cada estação ou bancada de trabalho deve ser higienizada após uso, antes de ser 

ocupada por outro estudante. Os servidores dos laboratórios precisam estar equipados com 

máscaras, protetores faciais e, quando a atividade assim exigir, jalecos. Ressalta-se que estas 

medidas se somam a todas as normas de segurança já aplicadas a estes locais. 

Para os laboratórios de informática, sugere-se a proteção de teclados e mouses com 

filme plástico de modo a minimizar danos causados pelos produtos de higienização. 


