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(Atualizado em 08/07/2021)
"Este documento está sujeito a
revisão e deve ser atualizado em
conformidade com as novas
informações sobre a
pandemia da COVID-19."
"As recomendações deste protocolo
estão sujeitas a quaisquer diretivas,
leis ou decretos locais, estaduais ou
federais sobre o funcionamento de
escolas (Ensino infantil,
Fundamental e Médio) e só devem
ser seguidas caso não conflitarem
com essas mesmas
regulamentações."
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O que é o coronavírus?
Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em diferentes
espécies de animais que, raramente, podem infectar pessoas causando,
principalmente, infecções respiratórias. Recentemente, houve a transmissão
de um novo coronavírus (SARS-CoV-2) para a raça humana, causando uma
doença contagiosa que, em seguida, foi rapidamente disseminada e
transmitida de pessoa a pessoa por todo o planeta.

O que é a COVID-19?
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente,
causada por um microrganismo conhecido, mas que
após uma recombinação genética apresenta novos
comportamentos biológicos e manifestações clínicas,
variando de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos pacientes
infectados com a COVID-19 é assintomática ou oligossintomática (poucos
sintomas).

Quais são os sintomas mais comuns
da COVID-19?
Os sintomas mais comuns são:



Tosse;



Febre;



Coriza;



Dor de garganta;



Dificuldade para respirar;



Perda do olfato e do paladar;



Distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia).
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Como a COVID-19 é transmitida?
As transmissões da COVID-19 podem ser de forma direta ou indireta, sendo:



Direta por contato físico
Por meio de cumprimentos de mão, abraços, beijos e contato sexual.



Direta por via respiratória (gotículas de saliva)
As gotículas respiratórias disseminam o vírus através de tosse, espirro
ou fala, e entram no corpo penetrando pelas mucosas de olhos, nariz
ou boca.



Direta por via respiratória (bioaerossóis)
A transmissão por bioaerossóis ocorre pela disseminação de núcleos
de gotículas por meio de tosse, espirro ou fala, que permanecem
infectantes por períodos prolongados e podem atingir longas
distâncias (através das correntes de ar) e ser inalados por pessoas
suscetíveis que não tiveram contato próximo ou sequer estiveram no
mesmo ambiente que a pessoa infectada.



Indireta pelo ar
Por meio de núcleos de poeira suspensas no ar, através do vento ou
varrição.



Indireta por veículo
Por meio de alimentos ou fômites (calçados, toalhas, talheres,
maçanetas, corrimãos, celular, chaves, e demais objetos de alta
agressividade táctil, ou até mesmo as superfícies, como o chão,
paredes e mesas) contaminados.



Indireta por vetores
Contaminação via pragas urbanas, como insetos e roedores, ou
animais domésticos ou silvestres, que podem estar colonizados pelo
vírus e transportar os agentes infecciosos por meios puramente
mecânicos.
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Comparativo de sintomas entre
doenças respiratórias
Coronavírus
Sintomas

Os sintomas vão
de leves a
severos

Resfriado

Gripe

Início gradual
dos sintomas

Início repentino
dos sintomas

Início dos sintomas

Rápido

Rápido

Rápido

Lento

Febre

Comum

Raro

Comum

Comum febre baixa e
no final do dia
(vespertina)

Cansaço

Às vezes

Às vezes

Comum

Comum

Tosse

Comum
(geralmente
seca)

Às vezes
(geralmente
leve)

Comum
(geralmente
seca)

Tosse persistente por
mais de 2 a 3
semanas (seca ou
com expectoração)

Espirros

Às vezes

Comum

Raro

Ausente

Dores no corpo e malestar

Raro

Comum

Comum

Pode ter dor torácica

Coriza ou nariz
entupido

Raro

Comum

Às vezes

Ausente

Dor de garganta

Às vezes

Comum

Às vezes

Ausente

Diarreia

Raro

Raro

Às vezes, em
crianças

Ausente

Dor de cabeça

Às vezes

Raro

Comum

Ausente

Falta de ar

Às vezes
(pode ser
grave)

Raro

Raro

Depende da
gravidade do
acometimento
pulmonar

Emagrecimento

Ausente

Ausente

Ausente

Comum

Sudorese noturna

Ausente

Ausente

Ausente

Comum

Fonte: Ministério da Saúde
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Tuberculose
pulmonar

Quem são os hospedeiros
susceptíveis aos vírus?
Todos os indivíduos possuem algum grau de susceptibilidade, a depender das
condições individuais e do tipo de patógeno. Nem toda pessoa que entra em
contato com algum microrganismo ficará doente. Na verdade, a maioria dos
agentes infecciosos com os quais temos contato não nos causa doenças. Para
que uma pessoa fique doente, é necessário uma série de condições favoráveis
e nem sempre podemos estipular ou quantificar todas elas. Entretanto,
observa-se que os indivíduos com maior risco de desenvolver sintomas graves
da COVID-19 são os idosos, pessoas imunossuprimidas (com imunidade baixa,
independentemente do motivo da imunossupressão), gestantes ou com
condições médicas preexistentes (como obesidade, pressão alta, doenças
cardíacas, doenças pulmonares, câncer ou diabetes).

Como é o diagnóstico da COVID-19?
O diagnóstico da COVID-19 é realizado por um profissional de saúde que
deverá avaliar a presença de critérios clínicos e laboratoriais.

Estou com sintomas de gripe. O que
devo fazer?


Se você está com sintomas de gripe, faça uma consulta médica
(presencial ou on-line) e siga corretamente todas as orientações
repassadas pelo médico responsável pelo seu atendimento.



Se os sintomas se agravarem ou em caso de falta de ar, procure
imediatamente um serviço de saúde ou hospital de sua referência.
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Há um caso de coronavírus
confirmado na minha casa.
Como fazer o isolamento domiciliar?
As pessoas com diagnóstico confirmado de coronavírus precisam ficar em
isolamento domiciliar. Veja como proteger sua família:



A distância mínima entre o paciente e os demais
moradores é de 2 metros.



No quarto usado para o isolamento, mantenha as janelas abertas para
circulação do ar, a porta fechada durante todo o isolamento e limpe a
maçaneta frequentemente com álcool 70% ou água sanitária.



Itens que precisam ser separados:
O lixo produzido pelo paciente contaminado precisa ser separado
e descartado.

Toalhas de banho, garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados
pelo paciente.
Sofás e cadeiras também não podem ser compartilhados.
Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água
sanitária ou álcool 70%.
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Condutas para a pessoa
contaminada
Utilize máscara o tempo todo.
Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção, cobrindo boca e
nariz todo o tempo.

Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com
água e sabão e sempre limpe o vaso, pia e demais superfícies com
álcool ou água sanitária, para desinfecção do ambiente.

Conduta de todos os moradores


Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores
ficam em isolamento por 14 dias também.



Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve
reiniciar o isolamento de 14 dias.



Se sentir falta de ar ou qualquer outro sintoma respiratório, procure
orientação médica imediatamente.



Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve
reiniciar o isolamento de 14 dias.

Atenção!

Em casas com apenas um quarto, os demais moradores
devem dormir na sala, longe do paciente infectado.
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Qual é a definição de contato
próximo?
É o contato com paciente suspeito de infecção pela COVID-19 a uma
distância menor que 2 metros, em ambiente fechado. Este tipo de contato
pode incluir morar, cuidar ou compartilhar área comum (sala de aula, de
espera ou de trabalho, transporte coletivo, etc.) ou ainda ter contato direto
com fluidos corporais.

Qual a diferença entre
distanciamento social, quarentena,
isolamento e lockdown?
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DISTANCIAMENTO SOCIAL é a diminuição de interação das pessoas de
uma comunidade, para diminuir a velocidade de transmissão do vírus.
São exemplos de distanciamento social o fechamento de escolas e
mercados públicos, o cancelamento de eventos, o trabalho em
escritórios e o estímulo ao teletrabalho, a fim de evitar aglomerações de
pessoas.
QUARENTENA é a restrição de atividades ou separação de pessoas que
foram presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que
podem não estar doentes ou assintomáticas (porque não foram
infectadas ou porque estão no período de incubação).
ISOLAMENTO é uma medida que visa separar as pessoas doentes das
não doentes, para evitar a propagação do vírus. O isolamento pode
ocorrer em domicílio ou em ambiente hospitalar, conforme o estado
clínico da pessoa. Essa ação pode ser prescrita por médico ou agente
de vigilância epidemiológica e tem prazo máximo de 14 dias. Na
prescrição do isolamento, o paciente deve assinar um termo de
consentimento livre e seguir as orientações para evitar o contágio de
seus contatos domiciliares.
LOCKDOWN é o bloqueio total, aplicado a uma comunidade, uma
cidade ou uma região, com o objetivo de restringir a interação das
pessoas e interromper qualquer atividade por um curto período. Em sua
vigência, ninguém tem permissão para entrar ou sair do perímetro
isolado.

Como se proteger?
Lave com frequência as mãos, até a altura dos punhos, com água e
sabão, ou então higienize com álcool 70%.
Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e
não com as mãos.
Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as
mãos não higienizadas.
Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer
pessoa tossindo ou espirrando.
Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento
amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.
Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.
Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos
e copos.
Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas,
principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até
melhorar.
Durma bem e tenha uma alimentação saudável.
Baixe a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga, evitando
assim a proliferação do vírus no ar.
Higienize com frequência objetos que são utilizados constantemente.
Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes.
Estimule familiares, amigos e colegas de trabalho sobre a
importância do uso de máscara e da higienização das mãos na prevenção
da disseminação do vírus causador da doença COVID-19.
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Recomendações aos alunos


É obrigatório o uso de máscara, exceto nos casos previstos nos
protocolos das autoridades responsáveis.



É obrigatório higienizar as mãos com álcool 70% antes de entrar no
Colégio. Crianças menores de 11 anos serão supervisionadas, por um
educador, durante esse processo de higienização.



Os alunos devem levar uma garrafinha (tipo squeeze), gravada com seu
nome e abastecida de água.



Recomendamos que, antes de entrar no Colégio, todos os alunos
passem pelo tapete sanitizante para higienização dos calçados.



Recomenda-se a troca diária dos uniformes. Após a utilização, os
mesmos devem ser lavados.



Proibido mandar para a escola brinquedos, objetos e adereços que não
sejam de uso estritamente necessário.





Levar apenas os materiais essenciais para a escola.




Recomendamos que os cabelos sejam mantidos sempre presos.

Esterilizem todo o material antes de ir para o Colégio.
O aluno deve trazer duas máscaras de reserva que deverão estar
identificadas com seu nome e colocadas em um saco de papel para
evitar que o calor do saco plástico possa umedecer e contaminar as
máscaras.
Evitar o uso de acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios,
pulseiras e outros adereços.

Recomendações aos educadores


É obrigatório o uso de máscara e face shield /óculos de proteção (esse
acessório será fornecido pelo Colégio aos seus educadores), exceto nos
casos previstos nos protocolos das autoridades responsáveis.



Recomenda-se a troca diária das roupas. Após a utilização, as mesmas
devem ser lavadas.



É obrigatório higienizar as mãos com álcool 70% antes de entrar no
Colégio.



Sugerimos aos educadores que levem uma garrafinha (tipo squeeze) ou
um caneco, gravados com seu nome e abastecidos de água.
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Recomendamos que, antes de entrar no Colégio, todos os educadores
passem pelo tapete sanitizante para higienização dos calçados.





Levem apenas os materiais essenciais para uso na escola.




Recomendamos que os cabelos sejam mantidos sempre presos.

Esterilizem todos os seus pertences antes de ir para o Colégio.
O educador deverá trazer duas máscaras de reserva que terão que
estar identificadas com seu nome e colocadas em um saco de papel
para evitar que o calor do saco plástico possa umedecer e contaminar
as máscaras.
Evitar o uso de acessórios pessoais, como brincos, anéis, relógios,
pulseiras e outros adereços.

Se você ficar doente...
Se estiver doente, com sintomas compatíveis com a COVID-19, tais como
febre, tosse, dor de garganta e/ou coriza, com ou sem falta de ar, evite
contato físico com outras pessoas, incluindo os familiares, principalmente
idosos e doentes crônicos. Procure imediatamente um posto de saúde ou
um hospital de sua preferência. Uma vez diagnosticado pelo médico, receba
as orientações e prescrição dos medicamentos que você deverá usar. O
médico poderá solicitar exames complementares. Inicie o tratamento
prescrito imediatamente. Mantenha seu médico sempre informado sobre a
evolução dos sintomas durante o tratamento e siga suas recomendações.

Quem corre mais riscos
Pessoas acima dos 60 anos e aquelas com doenças crônicas, como diabetes
e doenças cardiovasculares. Esse público não deve viajar nem frequentar
cinemas, shopping, shows e outros locais com aglomerações.
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Quando usar máscara?








Em todos os ambientes do Colégio, desde o portão de
entrada.
Use máscara se estiver tossindo ou espirrando,
para evitar transmitir o vírus para outras
pessoas.
Para pessoas saudáveis, use sempre se estiver
cuidando de outra pessoa.
As máscaras são eficazes somente quando
usadas em combinação com a limpeza
frequente das mãos com água e sabão ou
higienizadas com álcool 70%.
Após usar a sua máscara, descarte-a em local
adequado e lave as mãos.
Em todas as situações recomendadas, utilize a máscara do tipo
cirúrgico ou de pano.

Como ter uma máscara de pano?






Em primeiro lugar, é preciso dizer que a máscara é de uso individual.
É imprescindível que as máscaras dos alunos da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental I sejam gravadas com o nome da criança. Para os
alunos a partir do Ensino Fundamental II, a gravação do nome na
máscara segue como sugestão.
Precisa ter, pelo menos, duas camadas de pano, como algodão, tricoline ou
TNT.
Cobrir totalmente boca e nariz e ficar bem ajustada ao rosto.

Cuidados com a máscara
ao sair de casa
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Use a máscara sempre que precisar sair de casa.
Leve com você uma máscara reserva, porque o tempo de uso
recomendado é de 2 horas.
Leve também uma sacola para guardar a máscara, caso seja preciso
trocar.



Evite tocar ou ajustar a máscara enquanto a estiver usando e, caso seja
necessário tocar na máscara, lave as mãos ou use álcool gel 70%.

Cuidados com a máscara
ao chegar em casa



Lave as mãos com água e sabão, antes de retirar a máscara.



Deixe a máscara de molho por 30 minutos em uma mistura de uma
parte de água sanitária (2% a 2,5%) com 50 partes de água potável. Por
exemplo: 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável.





Lave a máscara e as mãos com água e sabão.

Remova a máscara pelo laço ou nó da parte de trás e evite tocar na
parte da frente.

Após a lavagem das máscaras de pano, passá-las com ferro quente.
A máscara precisa estar seca para ser utilizada de novo.

Atenção!

O uso das máscaras de pano não substitui
as medidas de prevenção.
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Vou viajar para um local
com alto índice de
contaminação da COVID-19.
O que eu devo fazer?
 Avalie a real necessidade e adie, se possível. Se for inevitável viajar, previna-se
e siga as orientações das autoridades de saúde locais.

 Reforce os hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão.
 Ao voltar de viagens internacionais ou locais, recomenda-se o
isolamento domiciliar voluntário por 7 dias após o desembarque,
mesmo que não tenha apresentado os sintomas.

 Fique atento à sua condição de saúde, principalmente nos primeiros 14 dias.
 Caso apresente sintomas de gripe, siga as orientações do Ministério da Saúde
para isolamento domiciliar.

O que fazer quando retornar para
minha residência após as aulas ou
trabalho
Ao chegar em casa, antes de interagir com os moradores da residência, é
imprescindível seguir as seguintes orientações:

 Delimitar a zona suja na entrada da residência para:
 retirar os calçados;
 retirar a roupa e colocá-la imediatamente para lavar (não repetir
qualquer roupa, sem antes higienizá-la).

 Tomar banho com sabonete, inclusive lavando os cabelos.
 Colocar uma roupa limpa.
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Já existe vacina contra
a COVID-19?
Sim, já está sendo ministrada a vacina contra
a COVID-19.

Já existe tratamento
contra a COVID-19?
Até o momento, não há protocolo para uso de
medicamentos específicos contra a COVID-19. Os
tratamentos estão sendo investigados e serão
testados por meio de estudos clínicos.

Adianta tomar a vacina contra a
gripe para evitar a COVID-19?
Não, mas tomar a vacina contra a gripe, além de evitar que a pessoa tenha
outros tipos de doenças respiratórias, contribui para descartar diagnóstico
de Influenza e H1N1 em pessoas sintomáticas.

Vacina contra Influenza e H1N1
Busque orientação de como vacinar em segurança. Em caso de fila,
mantenha uma distância de, pelo menos, 1,5 m dos demais, principalmente
os idosos. Informe-se sobre se na sua cidade haverá uma estratégia de
vacinação diferenciada. Ligue 136 ou entre em contato com a Secretaria de
Saúde da sua cidade.

Há riscos maiores para grávidas?
18

As gestantes estão entre as pessoas do grupo de risco da COVID-19. Devido a
mudanças hormonais, principalmente no primeiro trimestre de gestação, as
gestantes se tornam mais propensas a problemas respiratórios. Alguns estudos
demonstraram que mulheres com idade gestacional superior a 34 semanas e
Índice de Massa Corporal (IMC) maior que 30 podem apresentar mais
probabilidade de complicações respiratórias no decurso da COVID-19.
Entretanto, não há dados que sustentam a existência de risco de aborto por
contrair a COVID-19.

Posso frequentar estádios, teatros,
shoppings, shows, cinemas e igrejas?
Não é recomendado, principalmente para quem tem mais de 60 anos,
gestantes, pessoas com alguma doença crônica ou sintomas de doenças
respiratórias.
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Há algum risco em andar de táxi,
metrô, trem e ônibus?
Recomenda-se evitar. Se não puder, evite horário de
pico, tente manter uma distância segura de uma
pessoa para outra e redobre os cuidados com a
higiene. Usar máscaras e higienizar as mãos com
álcool em gel 70% ao entrar e sair desses transportes.

Vitaminas D e C ou água
com limão previnem a
COVID-19?
Nenhuma delas. Não existe vitamina, terapia
alternativa ou remédio licenciado capaz de evitar
o contágio ou tratar a doença.

Os animais de estimação
transmitem a COVID-19?
Ainda não existem evidências nesse sentido.
Entretanto, podem estar colonizados pelo vírus e
transportar os agentes infecciosos por meios
puramente mecânicos após um passeio pela rua, por
exemplo. Desta forma, é aconselhável higienizar principalmente as patas do
animal de estimação após qualquer passeio.
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Adequação do Magnum para a
prevenção e o combate à
COVID-19
Consultoria COVID-19
Para definição dos protocolos de segurança e prevenção da proliferação da
COVID-19, o Colégio Magnum Buritis contratou a assessoria de uma
empresa especializada em biossegurança e desinfecção de ambientes.
PROCEDIMENTOS EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19 EM ALUNOS OU
EDUCADORES:
SITUAÇÃO 1: O aluno ou educador que apresentar qualquer sintoma da
COVID-19, tais como: febre, falta de ar ou dificuldade em respirar, dor de
cabeça, tosse seca, dor de garganta, diarreia, anosmia (incapacidade de
sentir odores), hiposmia (diminuição do olfato), mialgia (dores musculares,
dores no corpo) e cansaço ou fadiga, não poderá entrar no Colégio, deverá
voltar para sua casa. Nestes casos, alunos e educadores, ficarão impedidos
de comparecer no ambiente escolar por 14 dias ou até que seja descartado
o diagnóstico de COVID-19 por meio de um atestado médico e/ou exame
RT-PCR para SARS CoV-2 com resultado NÃO DETECTÁVEL.
SITUAÇÃO 2: Caso o aluno apresente algum sintoma de COVID-19,
conforme citado acima, durante o decorrer do período das aulas, o mesmo
será conduzido imediatamente para a SALA DE ISOLAMENTO até que possa
ir embora para casa. Neste caso, os pais serão comunicados e deverão
buscá-lo IMEDIATAMENTE. No caso dos educadores, os mesmos serão
liberados imediatamente para voltarem para suas casas. Alunos e
educadores serão afastados, sendo proibido o seu comparecimento no
ambiente escolar até que seja descartado o diagnóstico de COVID-19 por
meio de um atestado médico e/ou exame RT-PCR para SARS CoV-2 com
resultado NÃO DETECTÁVEL.
SITUAÇÃO 3: No caso de aluno ou educador que, antecipadamente,
apresentar febre, dor de cabeça ou qualquer outro sintoma da COVID-19
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(conforme citados acima), os pais (no caso do aluno) ou o educador devem
entrar em contato com a escola (pais por meio dos nossos canais de
atendimento e educadores por meio dos seus gestores), para comunicarem
a ocorrência. O aluno ou educador deverá ser afastado, sendo proibido o
seu comparecimento no ambiente escolar por um período de 14 dias ou até
que seja descartado o diagnóstico de COVID-19 por meio de um atestado
médico e/ou exame RT-PCR para SARS CoV-2 com resultado NÃO
DETECTÁVEL.
SITUAÇÃO 4: Alunos e educadores com contato domiciliar suspeito ou
confirmado para Covid-19 devem se afastar das atividades por 14 dias ou
realizar o exame RTPCR para SARS CoV-2, podendo retornar à escola caso
apresentem atestado médico descartando o diagnóstico de COVID-19 ou
estejam assintomáticos e o resultado do exame seja NÃO DETECTÁVEL.

Desinfecção dos ambientes


Análise de risco específica, com ferramenta de avaliação desenvolvida
pela Organização Mundial de Saúde.



Formatação de protocolos de limpeza adequados, técnicas corretas de
desinfecção e boas práticas de higienização em vigor, para combater
situações de risco biológico.



Vistoria técnica, sugerindo medidas para estruturação de barreiras
sanitárias e químicas efetivas, como ação profilática ao contágio e
proteção contra microrganismos patogênicos (ênfase no vírus SARSCOV-2).

Treinamento e capacitação de
pessoal
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Workshop EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO: curso de
capacitação para qualificação dos profissionais de limpeza e
manutenção, para prevenção e resposta a surtos e doenças infecciosas
no local de trabalho (ênfase no vírus SARS-COV-2).



Workshop EQUIPE DE EDUCADORES: curso para qualificação dos
educadores, para prevenção e resposta a surtos e doenças infecciosas
no local de trabalho (ênfase no vírus SARS-COV-2).

Higienização dos espaços comuns
Todos os espaços de uso comum pelos educadores e alunos do Colégio
serão higienizados frequentemente ao longo do dia.

Sala de isolamento
Espaço destinado para aferição da temperatura e prestação dos primeiros
cuidados. Será utilizado como um local reservado para isolamento das
pessoas com sintomas da COVID-19. As pessoas com suspeita de
contaminação deverão permanecer nesse espaço até a sua saída do
Colégio.
RECOMENDAÇÕES PARA CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID19
O aluno, professor ou colaborador que apresentar qualquer sintoma da
COVID-19, tais como: febre, falta de ar ou dificuldade em respirar, tosse
seca, dor de garganta, diarreia, anosmia (incapacidade de sentir odores),
hiposmia (diminuição do olfato), mialgia (dores musculares, dores no
corpo) e cansaço ou fadiga ou colaborador apresente febre ou algum
outro sintoma de Covid-19, deverá ser afastado e informar imediatamente
à escola, sendo proibido o seu comparecimento no ambiente escolar.
`Procure um médico, posto de saúde ou um médico da sua referência para
que ele possa fazer os exames clínicos e laboratoriais. Siga corretamente
todas as recomendações médicas.
Alunos, professores e colaboradores com contato domiciliar suspeito ou
confirmado para Covid-19 devem se afastar das atividades por 14 dias, ou
realizar o exame RTPCR para SARS CoV-2, podendo retornar caso esteja
assintomático e o resultado do exame seja não detectado.
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Elevador



Uso exclusivo para idosos e portadores de deficiência física.



Será afixado um comunicado, na parede externa do elevador,
informando as regras de uso do elevador.

Capacidade de permanência de duas pessoas por viagem, conforme
sinalização.

Sala dos professores
A sala dos professores foi sinalizada com a capacidade máxima de pessoas,
obedecendo ao distanciamento de 2 metros entre os professores. A sala
deverá ser restrita apenas a professores. Os mesmos foram orientados a
não ficarem circulando na sala.

Sala de aula da Educação Infantil ao
Ensino Médio


Uso obrigatório de máscara e face shield para todos os educadores do
Colégio.



Uso obrigatório de máscaras para alunos, exceto nos caso específicos
previstos no protocolo das autoridades responsáveis.



Será determinado o local onde cada aluno deverá sentar-se e o mesmo
será identificado com seu nome. Esse procedimento contribuirá para
identificação de algum aluno em caso de contaminação. Nesse caso, será
identificado o grupo para que seja recomendada a realização do teste ou
o isolamento de 14 dias.




Distanciamento de 1,5m entre as carteiras nas salas de aula.




Janelas e portas ficarão abertas durante todo o período das aulas.
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Sinalização com faixa para distanciamento entre a área do professor e a
área dos alunos.
Os ventiladores serão mantidos desligados.

Sala de Arte
Não é recomendado o uso desse espaço. Quando autorizada a utilização
dessa sala, serão implementadas as orientações previstas em protocolo.
Durante o período de suspensão desse espaço, as aulas de arte
acontecerão no próprio espaço da sala de aula e/ou em espaços abertos.

Laboratórios
O uso dos laboratórios será liberado mediante autorização da direção do
Colégio, seguindo todas as orientações do protocolo.

Biblioteca
A BIBLIOTECA FUNCIONARÁ PELO SISTEMA DA BIBLIOTECA VIRTUAL.

Aula de Educação Física, atividades
recreativas e esportivas


Antes de iniciar qualquer atividade recreativa ou esportiva, os alunos
serão orientados a higienizar as mãos.



Todas as atividades recreativas e esportivas deverão acontecer
preferencialmente ao ar livre.



Nas aulas de Educação Física, as atividades coletivas acontecerão sem
nenhum contato físico e com distanciamento de 2 metros entre os
alunos.



Bolas ou outros equipamentos esportivos serão higienizados antes e depois
das aulas.



Durante a realização de todas as atividades, o professor deve manter o
distanciamento de 2 metros entre os alunos.



Para utilização desses espaços nos horários de recreio, os alunos
deverão respeitar o distanciamento de 2 metros entre eles.
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Durante a prática de qualquer atividade física ou recreativa realizada
nesses espaços, os alunos deverão seguir as mesmas regras adotadas
para o distanciamento durante as aulas de Educação Física.

Piscina
Caso seja necessário o uso da piscina para aulas de Educação Física, esse
espaço só será liberado mediante autorização da direção do Colégio, que
fará uma avaliação prévia dos riscos eminentes que serão gerados a partir
da sua utilização.

Escola de Esportes, Magnum
Atividades Aquáticas & MEI Magnum Estudos Integrados
As atividades desse parceiro estão suspensas até que o Colégio seja
autorizado a liberar o ambiente escolar para realização de atividades no
contraturno.

Cantina
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A cantina seguirá todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades
responsáveis para funcionamento de cantinas e contará com as
seguintes medidas de proteção:
 Venda (por aplicativo) e entrega do lanche em sala de aula para
os alunos da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental.
A partir do 6º Ano, os alunos poderão comprar o lanche via
aplicativo ou na cantina. Os lanches serão entregues aos alunos e
os mesmos retornarão para suas salas ou irão para uma área ao ar
livre, devidamente sinalizada com o distanciamento de 2 metros.
 Higienização permanente do ambiente;
 Instalação de barreiras de proteção nos balcões de atendimento;
 Instalação de dispensers de álcool 70%;
 Demarcação dos espaços para distanciamento de 1,5 entre as
pessoas na fila do caixa e na fila para retirada dos produtos.




Não haverá sistema de self-service de alimentos.



Todos os atendentes trabalharão com máscara descartável e face
shield.

Os pratos e os talheres ficarão esterilizados em compartimento
fechado, na parte interna do balcão.

Banheiros




Serão higienizados a cada 3 horas.
Foram instalados dispensers de papel-toalha, sabão líquido e lixeira com
pedal.
 Foi realizada sinalização de chão, na parte interna e externa, para
distanciamento de 1,5m entre as pessoas.
 O uso será restrito à capacidade máxima de vasos sanitários
disponíveis. Essa informação estará disponível na entrada de cada
banheiro.
Foi elaborada uma escala para uso do banheiro pelas turmas de cada
segmento, mas - em caso de necessidade - o aluno terá prioridade no uso,
mesmo que não seja seu horário determinado pela escala.

27

Protocolo para entrada e
permanência de
educadores, alunos,
famílias, fornecedores,
parceiros e visitantes no
Colégio Magnum
O Magnum sempre primou por cuidar do bem-estar dos seus alunos, das
famílias e dos seus educadores. Neste momento de pandemia, seguiremos
comprometidos em aderir às medidas de combate e prevenção à COVID-19
e a todas as recomendações estabelecidas pelos órgãos competentes.

Medidas adotadas e orientações gerais
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Realização de triagem dos visitantes na portaria do Colégio. A entrada no
colégio será restrita e mediante preenchimento de questionário de
automonitoramento.
Todos os educadores passarão por um processo de triagem para volta às
aulas presenciais, sendo proibido o acesso daqueles que não forem
liberados para trabalhar presencialmente ou que tiverem algum
impedimento. Esse ckeck-in para triagem e monitoramento da saúde dos
educadores será realizado diariamente.
Os pais ou responsáveis pelos alunos deverão preencher e assinar o Termo
de autorização para retorno às aulas presenciais. Só será liberada a
entrada no Colégio daqueles alunos que estiverem sido autorizados pelo
pai, mãe ou responsável.
Treinamento e capacitação de todos os educadores para combate e
prevenção da Covid-19 no ambiente escolar.
Aferição de temperatura, com termômetros infravermelhos, em todas as
portarias do Colégio.
Recomendação para que educadores, alunos e visitantes utilizem o tapete
de sanitização para desinfecção dos calçados.
Uso obrigatório de máscara dentro e no entorno do Colégio.
Uso obrigatório de máscara e face shield para os educadores da Educação
Infantil.
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Uso obrigatório de máscara e face shield (ou óculos de proteção) para
todos os educadores.
Instalação de barreira de proteção acrílica nos espaços de atendimento do
Colégio.
Orientação para higienização periódica das mãos, com álcool 70%.
Orientação para uso do álcool 70% após manusear materiais didáticos,
computadores, celulares, tablets, entre outros objetos.
Sugerir a substituição da máscara a cada 3 horas, ou antes, se estiver
úmida, e guardá-la (em saco de papel) para descarte; em caso de máscara
descartável, descartá-la na lixeira.
Implantação de sinalizações de distanciamento nas áreas comuns.
Implantação de sinalização do fluxo nas áreas de trânsito de pessoas.
Cuidar para que seja mantido o distanciamento entre as pessoas, conforme
orientação das sinalizações.
Demarcação dos espaços entre as carteiras das salas de aula com
distanciamento de 1,5m.
Demarcação na sala de aula para distanciamento entre o espaço do
professor e o dos alunos.
Implementação de escalas dos espaços e horários de utilização, a fim de
evitar aglomerações.
Divulgação, por meio de manual, cartazes, vídeos e mensagens com
informações do protocolo do Colégio para prevenção e combate à COVID19 no ambiente escolar.
Orientação para que alunos e educadores não reutilizem uniformes e
roupas. Recomenda-se que as roupas sejam lavadas ou higienizadas todos
os dias após a jornada escolar.
Interdição dos bebedouros com dispensador de água para boca. Serão
mantidos no Colégio apenas bebedouros para abastecimento de copos e
garrafas.
Instalação de um dispenser de álcool 70% ao lado de cada bebedouro.
Suspensão de festas, comemorações e demais atividades pedagógicas que
gerem aglomeração dos membros da comunidade escolar.
Suspensão dos atendimentos presenciais de pais e responsáveis. Esses
momentos acontecerão via sistema remoto. Caso seja imprescindível o
atendimento presencial, ele deverá ser previamente agendado e
acontecerá respeitando os protocolos de segurança estabelecidos pelo
Colégio.

Comunicação visual/sinalização





Adesivação de chão, informando o distanciamento entre as pessoas.
Adesivação de chão para sinalização do sentido do trânsito, mão e
contramão.
Comunicação para orientação e comunicação de medidas de prevenção
e proteção à COVID-19.
Comunicação com normas e procedimentos para utilização de
equipamentos de uso comum.

ATENÇÃO: NO COLÉGIO MAGNUM BURITIS, SERÃO AFIXADAS
SINALIZAÇÕES EM FORMA DE CARTAZES E ADESIVAÇÃO DE CHÃO.
PARA PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES, É IMPRESCINDÍVEL QUE TODOS SIGAM
ESTAS ORIENTAÇÕES.
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FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE
coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca
HeroService - Biossegurança de ambientes
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