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INTRODUÇÃO
Este documento centraliza todas as informações para a comunidade escolar
acerca dos processos do Colégio Farroupilha - unidades Três Figueiras e
Correia Lima, Mantenedora (ABE 1858) e Sede Campestre - que foram
reestruturados com foco na prevenção à COVID-19.
Vivenciamos um contexto de constantes mudanças. Portanto, este guia
é alterado conforme as necessidades e os protocolos publicados e/ou as
orientações dos órgãos de saúde competentes. Todos os ajustes serão
informados à comunidade escolar pelos canais de comunicação
do Colégio Farroupilha e estarão identificados ao final da cartilha.
É importante ressaltar que, para a segurança de todos, as normas do
Programa de Prevenção e Combate ao Coronavírus: uma questão de cuidado
passam a ser, também, regras de convivência para aqueles que circulam pelos
espaços da escola. Dessa forma, nos casos de não cumprimento das diretrizes
aqui especificadas, ocorrerá aplicação de advertências, conforme prevê o
Código de Conduta e Convivência do Colégio Farroupilha.
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Centro de Operações
de Emergências da Saúde (COE)
do Colégio Farroupilha
Atendendo ao protocolo publicado pelo Governo do Estado,
foi criado o Centro de Operações de Emergência da Saúde
(COE) do Colégio Farroupilha, que é composto por educadores
de diferentes setores da instituição.
A equipe é responsável por acompanhar os protocolos e
definir ações relacionadas à prevenção ao coronavírus no
ambiente escolar.
Contato para esclarecimento de dúvidas:
comite@colegiofarroupilha.com.br
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MEDIDAS DE
HIGIENE E
CUIDADO
Para prevenir o contágio pelo coronavírus, algumas
precauções devem ser seguidas com cautela.
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Higiene e cuidados pessoais
As mãos devem ser higienizadas frequentemente com água e sabão durante o tempo de 40
a 60 segundos. Se água e sabão não estiverem disponíveis, é possível utilizar álcool gel 70%,
friccionando a região por 20 a 30 segundos, cobrindo toda a superfície das mãos e esfregando-as,
juntas, até que fiquem secas.

1

Utilize água e sabão.

3

A seguir, esfregue o dorso
das mãos e entre os dedos.

5

Não se esqueça das pontas
dos dedos e das unhas.

2

Comece esfregando
as palmas das mãos.

4

Depois, foque no dedão!

6

Por último, esfregue os punhos,
enxague e seque bem as mãos.

Etiqueta respiratória
Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel, ou usar a parte
interna do cotovelo. O papel usado deve ser jogado na lixeira com tampa, e as mãos devem ser
higienizadas. É importante evitar tocar as mucosas, como olhos, nariz e boca.
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EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO
O uso de máscara de proteção é recomendado - mas não obrigatório nos ambientes fechados da escola. Em espaços abertos, a utilização
segue facultativa.
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Máscaras de proteção
Em consonância com o Decreto Municipal nº 21.422, o uso de máscara de proteção é
recomendado - mas não obrigatório - nos ambientes fechados da escola. A medida é válida para
as crianças e os estudantes de todos os níveis de ensino e, também, para os demais membros da
comunidade escolar. Em espaços abertos, a utilização segue facultativa.
A opção pelo uso das máscaras é uma decisão de particular, contudo, destacamos que o serviço
de Consultoria do Hospital Moinhos de Vento, no atual contexto epidemiológico, aconselha
fortemente a utilização desse item de proteção por indivíduos:
não vacinados ou para aqueles que estão com os reforços em atraso;
obesos;
em tratamento oncológico;
usuários de medicações imunossupressoras;
portadores de síndrome de Down, doenças autoimunes, neurológicas, cardiovasculares, renais
crônicas, diabetes mellitus e doença crônica descompensada ou, ainda, portadores de outras
enfermidades que provocam a diminuição da imunidade;
que residem ou mantêm contato frequente com familiares pertencentes a grupos de risco.

Orientações para o uso de máscara de proteção:

As mãos devem ser
lavadas com água e sabão
ou higienizadas com álcool
gel sempre antes da
colocação ou retirada
da máscara de tecido.

A máscara deve estar
bem aderida à face, de
forma que não fiquem
espaços abertos
nas laterais.

A troca da máscara
deve ser feita
sempre que ela ficar
suja ou úmida.

Não serão autorizadas estampas que façam alusão a times de futebol, a partidos políticos
ou que contenham mensagens e/ou imagens ofensivas ou religiosas.
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ACESSOS
AO COLÉGIO
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Educação Infantil
Os acessos poderão acontecer pelos prédios B (N1, N2 e N3 tarde) ou C (N3 manhã, N4 e N5).
As famílias deverão levar as crianças até a área de catracas, a partir desse ponto, além das
educadoras volantes e recreacionistas, as professoras e auxiliares das turmas apoiarão o
processo de acolhida, auxiliando na condução das crianças até as salas de aula. Ao final do turno
de aula, os pais ou responsáveis deverão identificar-se para a equipe de Recepção e aguardar
pela criança, que será trazida pelas educadoras.
•

Drive-Thru do Prédio C
Para utilizar o Drive-Thru do Prédio C, será necessário apenas informar o nome e a turma da
criança no portão de acesso.

Anos Iniciais
A entrada e a saída de todos os estudantes deverá acontecer pelo Acesso 1 - Prédio A
(Recepção de Alunos) ou pelo Acesso 5 - Prédio D (Rua Matias José Bins).
No momento da entrada, as famílias devem levar as crianças apenas até a área de catracas.
Educadores do Colégio estarão no pátio da escola e direcionarão os estudantes para a fila da sua
respectiva turma, que será formada na Área Coberta. No horário da aula, a professora titular irá
conduzir os estudantes até a sala de aula. Ao final do turno de aula, os estudantes aguardarão
suas famílias em fila, no pátio interno, onde estarão acompanhadas por educadores do Colégio.
As famílias poderão acessar a escola, para buscar os estudantes, entre 11h30
e 12h30 e entre 17h30 e 19h.

Anos Finais ao Ensino Médio
A entrada e a saída de todos os estudantes deverá acontecer pelo Acesso 1 - Prédio A (Recepção
de Estudantes) ou pelo Acesso 5 - Prédio D (Rua Matias José Bins).
*Todos os familiares e estudantes deverão utilizar seu crachá de identificação para ingressar nas
dependências do Colégio. Saiba mais.
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ORGANIZAÇÃO
E HIGIENIZAÇÃO
DOS AMBIENTES
E SETORES
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Higienização dos espaços
Os educadores da equipe de higienização foram capacitados para que os processos diários
cumpram as diretrizes do Programa de Prevenção e Combate ao Coronavírus. Todos os
ambientes e superfícies da escola são higienizados periodicamente, com a utilização dos
produtos adequados e indicados por profissionais da saúde.

Ventilação dos ambientes
As janelas e portas são mantidas preferencialmente abertas, dando preferência à ventilação
natural. Os filtros de ar-condicionado são limpos periodicamente, e é priorizada a captação de
ventilação externa.
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Bebedouros
Os bebedouros devem ser utilizados apenas para o abastecimento de água em garrafas de
uso individual.
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Sanitários
A limpeza dos banheiros é feita continuamente ao longo dos períodos de aula. Nos banheiros,
está sempre disponível o kit de higiene completo, com sabonete líquido, toalhas de papel não
reciclado e álcool gel 70%.

Brinquedos
Com a intenção de facilitar os processos de limpeza, está permitida apenas a utilização dos
brinquedos de plástico ou de fácil higienização.
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Biblioteca
O atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. O contato com o setor
poderá ser feito por e-mail (biblioteca@colegiofarroupilha.com.br), telefone (51 3455.1817) ou
WhatsApp (51 98036.9178). A consulta ao acervo poderá ocorrer, também, via catálogo virtual.
As renovações poderão ser efetuadas pelos canais de contato da Biblioteca ou pelo Meu
Pergamum. As obras que retornarem permanecerão em quarentena por três dias - conforme
orientação da International Federation of Library Associations and Institutions - antes que
possam ser retiradas novamente.

Elevadores
Os elevadores - dos prédios A e D - são utilizados apenas em situações essenciais, como é o
caso do uso por Pessoas com Necessidades Especiais (PNE), pessoas lesionadas e/ou com
atestado médico e para o deslocamento com materiais pesados e/ou com grande volume. Nessas
circunstâncias, a circulação de ar será mantida ligada, e o limite máximo de usuários, obedecido.
A higienização dos elevadores acontece antes do início do expediente escolar ou após o seu
término e, também, a cada três horas.
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Ambulatório escolar
No Ambulatório Escolar, foi adotado o protocolo de higiene utilizado nos hospitais e serviços de
saúde, o que inclui a higienização e a correta utilização de Equipamentos de Proteção Individual
- EPI. Após cada atendimento, é realizada a troca dos lençóis descartáveis. As cadeiras são
organizadas a fim de obedecer ao distanciamento mínimo de dois metros. Na sala de observação,
também está assegurado o espaçamento entre as macas. Uma das salas de atendimento do
espaço foi destinada exclusivamente ao isolamento e ao atendimento de casos suspeitos.
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ESPAÇOS DE
ALIMENTAÇÃO
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Espaços de alimentação
O distanciamento mínimo entre as pessoas, no momento das refeições, deve ser de
1,5 metro. Por isso, a capacidade do Espaço de Alimentação e Convivência, onde estão
localizados o Bar do Zé e o La Brunita, foi reduzida. Dessa forma, com o intuito de garantir
que haja lugares disponíveis para os estudantes que têm aulas no turno inverso, o espaço
poderá ser utilizado exclusivamente por estudantes e educadores, entre 11h30 e 13h.
O Saúde no Copo, localizado na área coberta, segue a mesma orientação.
As cadeiras e mesas não devem ser movimentadas, pois já estão organizadas de forma que
cumpram o distanciamento mínimo estabelecido.

Refeitório da unidade Correia Lima
Os lanches são preparados e porcionados na cozinha da escola. As bebidas são servidas
em copos de inox higienizados antes e depois do uso. Os estudantes lancham no refeitório,
em horários determinados para cada turma/ano. Independentemente do local, sempre
será obedecido o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Após o lanche, os utensílios são
devolvidos na cozinha para limpeza e/ou descarte, e o ambiente utilizado é higienizado.
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UNIDADE
CORREIA LIMA
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Acessos
Estudantes e familiares devem entrar na escola, como pedestres, pelo portão do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR. O trânsito de veículos está proibido, e todos deverão
portar os seus crachás de acesso, bem como documento de identificação com foto. Além disso,
é importante lembrar que não é permitido estacionar em frente ao quartel, na Avenida Tenente
Coronel Corrêa Lima. Estudantes de Anos Iniciais não podem circular sozinhos pelo ambiente
do quartel e devem ser acompanhados por um familiar até o portão do pátio frontal. A partir daí,
são orientados por um educador para se deslocarem até as filas do pátio interno, nas quais os
professores os encontrarão. O mesmo ocorrerá no momento da saída. Para que os estudantes de
Anos Finais possam se locomover desacompanhados, os seus responsáveis deverão preencher
um formulário próprio, a ser retirado na Secretaria da escola. Esses estudantes, então, receberão
um selo de identificação em seu crachá de acesso e deverão seguir as diretrizes de segurança
do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR, sob risco de perderem o benefício, na
ocorrência de conduta inadequada.

Atendimento
As famílias que desejarem atendimento da Supervisão Pedagógica, Orientação Educacional
ou professores deverão, preferencialmente, agendar horário por meio dos telefones da escola.
Para as demais demandas que envolvem outros membros da equipe do Colégio, os responsáveis
deverão aguardar no ambiente da recepção.

Horários
A fim de que aglomerações sejam evitadas e de que os protocolos sejam cumpridos, é fundamental
que as famílias atendam, pontualmente, aos horários destacados abaixo.

ANOS INICIAIS

ENTRADA

SAÍDA

1º ano (manhã)

7h30

12h

1º ano (tarde)

13h40

18h10

2º ao 5º ano

7h30

12h

ANOS FINAIS

ENTRADA

SAÍDA

6º ao 9º ano

13h40

18h10
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CASOS DE
SUSPEITA OU
CONFIRMAÇÃO DE
CORONAVÍRUS
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Como proceder em casos de suspeita de contágio?
Os estudantes ou educadores que apresentarem um ou mais dos sintomas abaixo deverão avisar ao
Ambulatório Escolar e serão afastados das atividades presenciais.

•

Febre ou sensação de febre;

•

Diarreia;

•

Cansaço;

•

Alteração no olfato ou no paladar;

•

Dor de garganta;

•

Adinamia (fraqueza muscular);

•

Tosse;

•

Mialgia (dor muscular);

•

Cefaleia;

•

Obstrução nasal.

•

Coriza;

Além do afastamento do suspeito, é importante que seja feito o isolamento preventivo dos seus
contatos domiciliares. Orienta-se, ainda, que sejam feitos uma consulta médica e um teste RT-LAMP,
RT-PCR ou antígeno.
- Diagnóstico negativo: Cumprimento das orientações médicas. Quando não realizado exame,
deverá apresentar atestado médico de retorno. Recomenda-se retorno assintomático ou com
melhora dos sintomas e sem uso de antitérmico nas 24h que antecedem o retorno.
- Diagnóstico positivo: Afastamento por 10 dias (início dos sintomas ou data da coleta para
os assintomáticos), para os estudantes que não possam fazer o uso de máscara de forma adequada
em tempo integral. Afastamento por 7 dias (início dos sintomas ou data da coleta para os
assintomáticos). Retornar fazendo o uso de máscara até completar 10 dias e ausência de febre e
sem uso de antitérmico nas 24h que antecedem seu retorno. Não é necessário realizar testagem.
*Considera-se quadro vacinal completo: indivíduo com esquema primário completo (1ª e 2ª dose) e dose de reforço, se
estiver no período preconizado.
**Em consonância com a determinação do Poder Executivo Municipal, conforme o documento Prevenção de surtos e
cuidados relacionados à COVID-19 em instituições de ensino, de 08 de fevereiro de 2022.
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Como proceder em caso de contato domiciliar?
O contato domiciliar é caracterizado quando há uma pessoa com diagnóstico positivo de COVID-19
que divide a mesma residência com outras pessoas. Nesses casos, é preciso afastar-se das
atividades presenciais por 10 dias, a contar do início dos sintomas do último caso domiciliar.
Caso seja possível isolar-se do caso positivo, pode haver redução no período de afastamento
para sete dias, com testagem no 5º dia após o último contato (exceto para crianças da Educação
Infantil). Nas situações em que houver infecção por coronavírus confirmada por laboratório ou por
laudo médico em um período inferior a 90 dias, não será necessário o afastamento ou a testagem.
O exame ou laudo comprovando a infecção prévia deve ser enviado ao Ambulatório Escolar.

Como proceder em caso de contato de risco?
O contato de risco é caracterizado quando não é compartilhado o mesmo domicílio com o caso
positivado, mas houve contato nas seguintes situações:
a) por tempo superior a 15 minutos;
b) em ambiente fechado, pouco ventilado ou sem ventilação natural;
c) com o distanciamento físico inferior a 1,5 m;
d) sem o uso de máscara de proteção ou com uso inadequado;
e) quando o último contato com o positivado aconteceu durante o período de transmissão:
entre dois dias antes e dez dias após a data de início dos sintomas. Nos casos positivos
assintomáticos, deve-se considerar a data da coleta do exame.
Nesses casos, é recomendada a testagem no 5º dia, com retorno no 7º dia caso o resultado seja
negativo e o contactante estiver assintomático.

Acompanhamento das turmas
Educação Infantil: caso seja constatado um caso positivo, o monitoramento de sintomas
nas demais crianças e educadores será intensificado por 14 dias na escola - nesse período,
os pais também deverão monitorar a criança em casa e avisar o Colégio eventuais sintomas
apresentados. Se, ao longo desses 14 dias, forem constatados três ou mais casos de
contaminação, o grupo será suspenso das atividades presenciais pelo período de sete dias.
Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino Médio: caso seja constatado um caso positivo, os
estudantes da turma do caso índice deverão realizar o teste de detecção* do coronavírus no 5º
dia a partir do último contato com o caso positivo e enviar o resultado ao Ambulatório. Enquanto
aguardam a testagem, podem permanecer na presencialidade todos os estudantes que não
tiverem sintomas e, nesse caso, é recomendado o uso de máscaras. Os estudantes que obtiverem
resultado negativo poderão continuar frequentando as aulas presenciais e aqueles que forem
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diagnosticados com COVID-19 permanecerão em quarentena. Aqueles que optarem por não
realizar o exame deverão permanecer em quarentena por 10 dias. A turma será monitorada
por 14 dias e, se nesse período houver três ou mais casos de contaminação, será avaliada a
manutenção ou suspensão temporária das atividades presenciais.
* Nas situações em que houver infecção por coronavírus confirmada por laboratório ou por laudo
médico em um período inferior a 90 dias, não será necessário o afastamento ou a testagem. O
exame ou laudo comprovando a infecção prévia deve ser enviado ao Ambulatório Escolar.

Passo a passo para situações de suspeita ou de
diagnóstico positivo
Ao iniciarem os sintomas, isole-se preventivamente, juntamente aos seus contatos domiciliares.

Comunique o Ambulatório Escolar do Colégio,
que fará o monitoramento da situação (ambulatorio@colegiofarroupilha.com.br).

Realize uma consulta médica e testagem conforme orientação.

RESULTADO NEGATIVO:
retorno com resultado negativo conforme
orientação médica. Para quem não realizar
o exame e tiver apresentado sintomas,
deverá apresentar atestado médico
liberando o retorno.

RESULTADO POSITIVO:
manter-se em isolamento, juntamente
aos contactantes da família, de acordo
com o período determinado.*

Monitoramento da turma: a turma permanecerá em monitoramento por 14 dias
e, havendo, nesse período, três ou mais casos positivos, o grupo será suspenso das
atividades presenciais (N1 ao N5) ou aguardará as orientações da Vigilância
Sanitária sobre a necessidade de suspensão (1º EF à 3ª EM).
*Em consonância com a determinação do Poder Executivo Municipal, conforme o documento Prevenção de surtos e cuidados
relacionados à COVID-19 em instituições de ensino, de 08 de fevereiro de 2022.
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