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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Protocolo de Segurança e Saúde – 2022 

 

As diretrizes a serem consideradas para o retorno das aulas presenciais para o 

ano de 2022 do Colégio Santa Cruz estão pautadas: 

 

* Nas orientações gerais quanto à prevenção, o controle e à mitigação da transmissão da 

Covid-19 estão baseadas na Portaria Interministerial MTP/MS Nº 14, DE 20 DE JANEIRO 

DE 2022. 

* Resolução CNE/CP Nº 2, de 5 de agosto de 2021. 

* Portaria/SEMED nº 185/2020 - Araguaína, 27 de julho de 2020. 

* Ofício Circular/SEMED Nº 154/2021 -  Araguaína, 07 de outubro de 2021. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

A direção do Colégio Santa Cruz pautada nas orientações dos órgãos 

governamentais dará retorno 100% às aulas presenciais para o ano de 2022, tendo como 

base as orientações deste Plano de Contingência em relação aos cuidados com a saúde e 

o bem-estar de todos os envolvidos neste processo. 

 

1) A decisão pela reabertura está condicionada à execução dos protocolos estipulados pelo 

governo, bem como à autorização do município e estado do Tocantins. 

 

2) Não serão oferecidas aulas remotas, no entanto, se algum aluno ou aluna for 

contaminado (a) pela COVID-19, daremos o suporte necessário disponibilizando 

informações, atividades e aulas gravadas dependendo da série que estiver matriculado.   

Caso existam famílias que necessitem estar em isolamento ou alunos do grupo 

de risco, serão necessários documentos comprobatórios e laudos para serem 

encaminhados aos órgãos regulares de educação e saúde para averiguação e posterior 

autorização ou não dos casos específicos apresentados à instituição.  
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3) As aulas remotas somente serão disponibilizadas através das salas virtuais da 

Plataforma Google (Google Classroom e Google Meet), se ocorrer alguma mudança de 

orientação governamental mediante ao panorama nacional da COVID-19, se forem 

recebidas novas orientações dos órgãos reguladores da educação ou ainda através de 

decreto de calamidade pública como ocorrido no início da pandemia da Covid-19 em 2020.

              

4) Atividades extras como plantões, monitoria, reforços ou revisões poderão ser ofertadas 

remotamente, de acordo com a necessidade e as demandas da instituição.  

 

5) Biblioteca – Atendimentos, utilização dos espaços como área de estudo, salas de estudo 

individual e em grupo, computadores para pesquisas, serviços de guarda-volumes e 

atividades pedagógicas voltam aos padrões normais de uso.  

  

6) Intervalo do Recreio - Serão nas áreas externas com monitoramento dos auxiliares 

pedagógicos e os cuidados de higienização e contato entre os alunos.   

* A cantina continuará servindo os lanches para os alunos interessados em adquirir na 

escola, tomando os devidos cuidados com o manuseio e de acordo com as normas da 

Vigilância Sanitária.  

 

7) Acesso ao ambiente escolar: 

 Ensino Médio e Pré-Médio - Portaria da Faculdade Católica Dom Orione 

 Ensino Fundamental 1 e 2 - Portaria principal do Colégio Santa Cruz  

 Educação Infantil - Portaria do Santa Cruz Júnior 

 

8) Chegada às portarias da escola para todas as pessoas: 

 Aferição de temperatura; 

 Higienização das mãos; 

 Higienização dos calçados; 

 

Senhores Pais, Mães e Responsáveis pelos alunos e alunas é importante observar as 

recomendações de cada segmento.     
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PROCEDIMENTOS DE ENTRADA 

a) Os pais/alunos (as) deverão aguardar no carro para não ter aglomeração na portaria; 

b) Observe um espaçamento mínimo no momento da chegada à portaria do colégio, bem 

como entre todas as pessoas envolvidas na recepção dos (as) alunos (as) no Colégio; 

c) No portão de entrada, a ação dos funcionários será de acordo com os seguintes 

procedimentos de higiene:  

 Somente será permitida a entrada de alunos, colaboradores, responsáveis ou visitantes 

com máscaras; 

 As mãos dos alunos(as) serão borrifadas com uma solução contendo álcool 70% e, para 

higienização do solado dos calçados, os mesmos deverão passar por um tapete imerso 

em solução de hipoclorito de sódio e água em proporções adequadas; 

 Obrigatória a aferição da temperatura dos alunos. Caso a temperatura seja superior a 

37,5 ⁰C, o (a) aluno (a) deverá retornar para casa. 

d) O (a) aluno(a) deverá se dirigir diretamente para sua sala de aula, evitando circular e 

tocar pelas dependências da escola. 

   

OBSERVAÇÃO: No decorrer do dia, se o (a) aluno (a) apresentar febre ou algum 

sintoma gripal, a família será avisada para vir imediatamente buscar na escola.   

 

ATENÇÃO: O (A) aluno (a) não poderá vir para a escola com sintomas gripais. 

Exemplo: coriza, tosse, febre, dor de garganta etc. 

 

Os procedimentos sanitários adotados para os (as) alunos (as) serão os mesmos 

estendidos aos funcionários (as) e professores (as).  

 

PROCEDIMENTOS DE SAÍDA 

A saída dos alunos se dará pelas mesmas portarias em que ocorreu a entrada. 

 

OBSERVAÇÃO: Os horários de saída serão orientados pela coordenação de cada 

segmento, de acordo com a carga horária estabelecida.  
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 No horário da saída, o aluno deve aguardar juntamente com seu grupo de sala de aula 

até seu transporte chegar; 

 Os responsáveis deverão permanecer no carro até que o aluno (a) saia; 

 O aluno deverá manter o distanciamento de outros colegas e sempre usar máscara, 

inclusive durante sua saída do prédio;  

 A saída dos alunos será feita de forma escalonada, para evitar aglomerações. 

 

MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO DO (A) ALUNO (A)       

a)  Cada aluno deverá vir de máscara e trazer duas máscaras de reserva, que, segundo 

orientações sanitárias, deverão ser trocadas periodicamente ou se danificada por qualquer 

motivo. As máscaras deverão estar acondicionadas em recipiente higienizado e a máscara 

usada guardada em um outro recipiente para posterior higienização; 

b) Cada aluno deverá ter seu próprio álcool em gel (a escola terá vários pontos com 

reservatórios de álcool em gel, mas é importante que cada aluno (a) possua o seu, para 

intensificar sua higienização; 

c) ÁGUA: cada aluno deverá ter sua própria garrafa de água ou “Squeeze”. OBS.: Nos 

bebedouros, apenas as torneiras de abastecimento estarão disponíveis. 

d) É importante o uso de calçados fechados que permitam a higienização do solado com 

produto desinfetante; 

 

PROCEDIMENTO EM SALA DE AULA    

a) O (A) aluno (a), durante a aula, deve evitar contato com os demais;  

b) Os (As) alunos (as) receberão todas as orientações necessárias, reforçando as medidas 

de prevenção adotadas para evitar contaminação; 

c) Saídas para o banheiro também serão monitoradas para evitar aglomeração; 

d) O uso de máscara será obrigatório por todos os (as) alunos (as) e colaboradores (as); 

 As atividades de cunho coletivo e contraturno (Aulas práticas, aulas de Educação Física, 

treinos esportivos, aulas de reforço escolar, plantão, bem como laboratório de informática 

e biblioteca), voltam ao funcionamento normal, ressalvados os cuidados citados neste 

Plano que devem ser devidamente observados. 
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CUIDADOS FAMILIARES 

 As famílias que, porventura, viajarem para outras localidades devem fazer exames de 

diagnóstico no retorno para garantir a segurança de todos.   

 Alunos em atividade escolar devem evitar contato com pessoas do grupo de risco 

(Adultos com mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes, 

cardiopatia, insuficiência renal, doenças respiratórias crônicas e hipertensão); 

 Solicitamos aos pais que evitem entrar no Colégio. Se necessário, somente com 

agendamento; 

 Os alunos deverão tomar banho antes de vir para o Colégio; 

 O aluno deve, ao retornar à sua residência, tomar banho, higienizar as roupas e calçados 

utilizados, bem como demais objetos;  

 Evitem transportes públicos ou outro meio de locomoção que não seja o da família. 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR 

1) Será realizada a limpeza minuciosa de todos os móveis, equipamentos, componentes, 

peças e utensílios em geral, a cada turno ou troca de aula, se necessário; 

2) Será realizada a higienização constante dos bebedouros; 

3) Será intensificada a limpeza das áreas (pisos) com água e sabão, e demais desinfetantes 

de uso geral;  

4) Serão disponibilizados todos os insumos, como álcool 70% (setenta por cento), luvas, 

máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal 

dos funcionários, assegurando um ambiente adequado para assepsia;  

5) Será utilizado álcool 70% para desinfecção de balcões, mesas/cadeiras, portas, 

maçanetas, interruptores, corrimãos, torneiras, dispensadores de papel toalha ou de sabão 

líquido, telefones e demais artigos e equipamentos que possam ser de uso compartilhado 

ou coletivo; 

6) Será intensificada a limpeza e desinfecção de todas as louças sanitárias existentes, com 

solução de água sanitária ou outro produto desinfetante, sendo obrigatório uso de EPI’s 

(máscara, luva de borracha, calça comprida, sapato fechado) pelas pessoas que realizarem 

a limpeza; 
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7) Haverá atenção redobrada para a higienização dos banheiros, com controle de usuários 

para evitar aglomeração; 

8) Na sala de professores, cozinha e demais localidades administrativas da escola também 

serão respeitadas as normativas constantes neste Plano de Contingência.  

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA OS COLABORADORES  

1) Evitar aglomeração em qualquer ambiente da instituição; 

2) Fazer uso dos EPIs necessários como luvas, máscaras, jalecos, protetores faciais, gorros 

descartáveis de acordo com o exercício da função; 

3) Observar a ventilação adequada no ambiente de trabalho; 

4) Fazer a aferição da temperatura corporal; 

5) Conduzir para o afastamento imediato as pessoas que tiverem diagnóstico confirmado 

de Covid-19; 

14) Evitar, sempre que possível, compartilhamento de equipamentos. 

 

Nosso intuito é garantir a educação e proteger a saúde física, social e emocional 

de todos envolvidos no processo. A volta às aulas de forma segura e responsável depende 

de toda a comunidade escolar. Temos esperança que esse momento de pandemia, mesmo 

que demorado, irá passar. Com apoio e união - família e escola, superaremos esse desafio. 

Agradecemos a confiança de todos e que São Luís Orione interceda por nós. 

 

Araguaína, 31 de janeiro de 2022. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

http://butantan.gov.br/assets/arquivos/coronavirus/Guia_de_orientacoes_IB_2020.pdf 

http://www.sinepto.com.br 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mtp/ms-n-14-de-20-de-janeiro-

de-2022-375794121 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-2-de-5-de-agosto-de-2021-336647801 
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