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PROTOCOLO DE BIOSEGURANÇA

UNIDADES - ARAPOTI/JAGUARIAÍVA.

ANO LETIVO - 2022

Atendendo ao Decreto Estadual 6.637 Altera o art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-

cional decorrente do Coronavírus–COVID-19. Art. 1º Altera o caput do art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de 

março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 8º Fica autorizada a retomada das aulas 

presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o 

Estado do Paraná, e em Universidades públicas e mediante o cumprimento do contido na Resolução 

632/2020 SESA. 

Atendendo a Resolução SESA Nº 0098/2021 Art. 1º Autorizar a retomada das atividades curriculares e 

extracurriculares presenciais nas Instituições de Ensino públicas e privadas no Estado do Paraná, sem 

prejuízo à continuidade das atividades de aulas não presenciais já em curso. Parágrafo único: O retorno 

das atividades está vinculado ao cumprimento integral do disposto nesta Resolução, podendo ser 

suspenso a qualquer tempo se identificado descumprimento ou qualquer outra situação que enseje 

risco à saúde. Art. 2º Estabelecer medidas de prevenção, monitoramento e controle da COVID-19 nas 

Instituições de Ensino públicas e privadas para o retorno das atividades curriculares e extracurriculares 

no Estado do Paraná. Art. 6º A Instituição de Ensino deve elaborar Protocolo de Biossegurança para o 

retorno presencial às atividades curriculares e extracurriculares, contemplando medidas de contingên-

cia para o enfrentamento da COVID-19, compatíveis com sua realidade de capacidade instalada e de 

número de alunos matriculados. 
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RESOLUÇÃO SESA Nº 0098/2021 Art. 6º § 2° Caberá à comissão responsável pela elaboração do Proto-

colo de Biossegurança a avaliação preliminar de todo contexto escolar, de forma a identificar os fatores 

que influenciam nas medidas de contingenciamento para COVID-19, tais como: dimensionamento dos 

espaços físicos, número de estudantes por faixa etária, fluxos de acesso à escola, dimensões físicas das 

salas de aula e demais espaços para atender as especificações em relação à manutenção do distancia-

mento físico, entre outros; bem como repensar formas alternativas para reorganização do ambiente 

escolar, se necessário. Por tanto, o seguinte documente refere-se sobre a retomada gradativa e segura 

das atividades educacionais públicas e privadas no âmbito do Estado do Paraná, e determina o cumpri-

mento de medidas de higiene e segurança, informamos que o Colégio Mega Arapoti/Jaguariaíva realiza-

rá uma escala gradativa de retorno para nossos alunos. O plano estratégico de retorno às aulas presen-

ciais no ano letivo de dois mil e vinte e um tem como objetivo criar e estabelecer medidas de higiene e 

segurança que possam prevenir a disseminação do SARS-Cov-2 entre todos os envolvidos nas ativida-

des educacionais dentro do Colégio Mega contemplando pais, alunos e colaboradores. Este plano tem 

por base as orientações do SINEPE-PR e na Resolução 632/2020 SESA, Resolução SESA Nº 0098/2021 

e em casos de necessidade a suspender as aulas por casos de Covid à escola seguirá as diretrizes esta-

belecidas pelo protocolo estabelecido pela VISA- vigilância sanitária do Município de Arapoti, conforme 

decisão do STF.

Atendendo à RESOLUÇÃO SESA Nº 735/21 que dispõe sobre as medidas de prevenção da COVID-19 nas 

Instituições de ensino público e privadas do Estado do Paraná e revoga a Resolução SESA Nº 098/2021, 

o presente protocolo atende às novas resoluções emanadas da autoridade legal.

Atendendo à RESOLUÇÃO SESA Nº 860/21 que altera a Resolução SESA nº 0735/2021 que dispõe 

sobre as medidas de prevenção, 
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monitoramento e controle da COVID-19 nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado do 

Paraná.

Atendendo à RESOLUÇÃO SESA Nº 36/2022 que altera o aos art.18 da Resolução SESA nº 860, de 23 de 

setembro de 2021 e suspende a triagem por meio de aferição de temperatura corporal para afastar 

suspeita da COVID-19 no Paraná.

Atendendo à ORIENTAÇÃO NORMATIVA CONJUNTA nº 004/2022 – DG/DEDUC/DEPGE/SEED que 

dispões sobre o controle de casos de COVID-19, procedimentos para o atendimento aos estudantes 

afastados e afastamento dos servidores por COVID-19 nas Instituições de Ensino da Rede Estadual de 

Educação no Paraná.

Atendendo à NOTA ORIENTATIVA – 03/2021, atualizada em 09/02/2022 que dispõe sobre identifica-

ção e controle de casos de COVID-19 em Instituições de Ensino no Estado do Paraná.

Atendo à NOTA ORIENTATIVA – 40/2020, atualizada em 16/02/2022 que dispõe sobre o rastreamento 

laboratorial da COVID-19 e condutas de afastamento do trabalho.

 O presente Plano de Biossegurança, tem como objetivo adotar medidas de prevenção, cuidados e higie-

ne para toda comunidade escolar, atendendo todos os requisitos previstos na legislação vigente.

O Protocolo de Biossegurança será disponibilizado na página eletrônica da Instituição de Ensino (https://-

colegiosmega.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Protocolo-de-Retorno-Aulas-Presenciais.pdf), com ampla 

divulgação desta informação aos pais e alunos, professores e colaboradores, por meio de recursos 

diversos.

Retorno das ATIVIDADES PRESENCIAIS: Arapoti/Jaguariaíva

• Dia 03/02/2022 = Retorno dos alunos do Ensino Fundamental I. (vespertino)
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• Dia 03/02/2022 = Retorno dos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio (matutino).

• Dia 03/02/2022 = Retornam os alunos da Educação Infantil 

• Dia 03/03/2022 = Retorno no contra turno do Ensino Médio acontece presencialmente no período 

vespertino das 13h30 às 17h45 nas segundas e quartas- (Arapoti) segundas e terças-feiras (Jaguariaíva). 

ORIENTAÇÕES GERAIS:

A COVID-19 é a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que 

varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Os sintomas mais comuns incluem: 

tosse, falta de ar, dor de cabeça (cefaleia), febre, calafrios, dor de garganta, coriza, diarreia ou outros 

sintomas gastrointestinais, perda parcial ou total do olfato (hiposmia/anosmia) diminuição ou perda total 

do paladar (hipogeusia/ageusia), dores musculares, dores no corpo (mialgia) e cansaço ou fadiga. O 

SARS-CoV-2 é transmitido principalmente por meio da exposição a gotículas respiratórias, contendo 

vírus, expelidas por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra, ou por meio do contato direto 

com uma pessoa infectada (por exemplo, durante um aperto de mão seguido do toque nos olhos, nariz 

ou boca), ou com objetos e superfícies contaminados (fômites).

A escola é um espaço de desenvolvimento social e emocional para os alunos e melhora os resultados 

da vida, além de empregar pessoas e permitir que pais, responsáveis e cuidadores trabalhem. São 

ambientes de promoção à saúde e prevenção de doenças para apoiar a saúde física e mental, e o bem-

-estar de todas as crianças, adolescentes, suas famílias, suas comunidades, e também ambientes de 

trabalho seguros para trabalhadores da educação, e assim amplia o conceito de saúde na perspectiva 

de ação intersetorial. Desta maneira, os alunos se beneficiam do aprendizado presencial e o retorno 

seguro ao ensino presencial continua sendo uma prioridade9,10. Portanto, é crucial que as escolas este-

jam preparadas para prevenir a transmissão do SARS-
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CoV-2, pois, juntamente com os Serviços de Saúde, as Instituições de Ensino cumprem um importante 

papel na redução da propagação de doenças ao proporcionar ambientes de aprendizado seguros e 

saudáveis. 

A vacinação é a principal estratégia de prevenção de saúde pública para acabar com a pandemia da 

COVID-19 e contribui para retornar com segurança ao aprendizado presencial, bem como às atividades 

extracurriculares e esportivas. É vital que todas as crianças recebam as vacinas recomendadas para a 

faixa etária e as carteiras de vacinação sejam atualizadas se estiverem atrasadas devido à pandemia, 

conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) para cada faixa etária. 

Recomenda-se que todos os professores e funcionários das escolas estejam completamente vacina-

dos, assim como os alunos e suas famílias. As crianças de 5 a 11 anos já podem ser vacinadas. E uma 

vez elegíveis, todos os adultos são incentivados a receber doses de reforço.  As vacinas da COVID-19 

reduzem o risco da pessoa ficar gravemente doente se pegar COVID-19. Mas se a pessoa estiver vaci-

nada contra a COVID-19, ainda poderá pegá-la e transmiti-la a outras pessoas, mesmo que não tenha 

nenhum sintoma. Por isso, as medidas de prevenção contra a doença devem continuar a ser adotadas 

por todas as pessoas. 

Se o aluno, professor, funcionário e/ou familiares apresentarem sinais e/ou sintomas de Síndrome 

Gripal (SG), estiver em quarentena por exposição ou aguardando os resultados do teste da COVID-19, 

não deve ir à escola ou participar de atividades extracurriculares e esportivas, sendo recomendada sua 

avaliação por um médico para diagnóstico e encaminhamentos. 

Alunos, professores e demais funcionários devem ser triados para sintomas compatíveis com quadros 

virais e na presença destes devem realizar RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno (com coleta nasal ou 

nasofaringe) para confirmar ou afastar a possibilidade de infecção pelo SARS-CoV-2 e retorno as ativi-

dades escolares. 
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A adoção de medidas ou intervenções não farmacológicas para a prevenção da COVID-19 é muito impor-

tante. Essas medidas têm alcance individual, ambiental e comunitário. 

 As estratégias de prevenção da COVID-19 devem ser usadas de forma conjunta e consistente para prote-

ger as pessoas. As escolas devem monitorar a implementação e eficácia dessas medidas, estar atentas 

para a ocorrência de surtos e trabalhar de forma integrada com as autoridades de saúde pública. 

A triagem de sintomas e temperatura não detecta pessoas com infecção assintomática e aqueles que 

são pré-sintomáticos, e também desvia a atenção de medidas de prevenção em saúde combinadas, 

como melhor higiene das mãos, máscaras, renovação de ar, rastreio de contatos, testagem de sintomáti-

cos e contatos próximos, estratégias de isolamento e distanciamento social. 

Dado que a triagem pela mensuração de temperatura de forma isolada tem uma baixa sensibilidade para 

identificar pessoas com infecção pelo SARS-CoV-217,18, pode fornecer uma falsa sensação de seguran-

ça, e é considerada amplamente ineficaz para o controle da disseminação da COVID-19.  Fica suspenso 

a triagem por meio da aferição da temperatura corporal para afastar suspeita da COVID-19 nas Institui-

ções de Ensino e locais de uso público e coletivo, de natureza jurídica pública ou privada, que estejam 

autorizados a funcionar em concordância com Decretos estaduais e municipais vigentes. 

A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória imediata, segundo a Portaria nº 1.061 de 18 de 

maio de 2020. Portanto, casos classificados como positivos ou negativos serão notificados à Secretaria 

Municipal de Saúde em até 24 horas, para o provimento de informações essenciais para o monitoramento 

da epidemia.
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AS ESTRATÉGIAS DEVEM SER ASSOCIADAS A RECOMENDAÇÃO DE:

• Uso obrigatório de máscaras faciais por todos os indivíduos (a partir de 2 anos) de forma consistente e 

adequada cobrindo o nariz, a boca e o queixo. Especial atenção deve ser dada aos cuidados com a más-

cara: que deve ser trocada se estiver úmida, suja, se houver dificuldade para respirar ou no mínimo a cada 

período.

• Permanência em casa quando doente com sintomas de doenças infecciosas, incluindo COVID-19; 

• Adoção do distanciamento físico entre pessoas quando possível; 

• Lavagem das mãos com água e sabonete líquido por 40 segundos ou use álcool 70%, principalmente 

após tossir, espirrar e assoar o nariz e antes de comer ou manusear alimentos. 

• Limpeza das mãos com frequência e evitando tocar no rosto. Crianças abaixo de 6 anos devem prefe-

rencialmente usar água e sabonete líquido, caso seja utilizado o álcool 70% devem ser supervisionadas;

• Higiene/ Etiqueta respiratória ao tossir e espirrar:

• Na alimentação se estiver sem máscara e começar a tossir, cobrir o nariz e a boca com um lenço des-

cartável ou usar a dobra do braço; 

• Se estiver de máscara ao tossir/espirrar, a máscara deve ser trocada logo após; 

• Limpeza e desinfecção do ambiente e superfícies, especialmente em áreas frequentemente tocadas 

como maçanetas, controles remotos, e áreas compartilhadas, como cozinhas e banheiros.; 

• Manutenção das janelas externas abertas e os ambientes bem ventilados, preferencialmente de forma 

natural. 
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DA ADOÇÃO DE MEDIDAS COLETIVAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO 

NOS AMBIENTES INSTITUCIONAIS:

•   Os alunos dos Colégios Mega serão orientados para que recebam as vacinas recomendadas para a 

faixa etária e as carteiras de vacinação sejam atualizadas se estiverem atrasadas devido à pandemia, 

conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) para cada faixa etária. O calendário 

vacinal está disponível na página da SESA-PR: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Vacinas. (Artigo 8º)

•  Continuar priorizando o uso de ferramentas digitais para a realização de reuniões e eventos à distância 

(comunicação entre pais e escola);

•  Serão disponibilizados materiais de ensino a distância para os alunos que, por motivos justificados, 

optem permanecer em isolamento ou estejam inseridos no grupo de risco;

•  As atividades em ambientes em ambiente externo (parque, quadra e áreas externas do colégio, pode-

rão ser retomadas gradativamente conforme previsto – (Artigos 32 e 33);

• As atividades de cunho coletivo e contra turno, atenderá rigorosamente o previsto no Artigo 30 §1 e 2 

(Aulas práticas de educação Física e xadrez, robótica, aulas de dança, aulas de reforço escolar, Sebrae, 

bem como laboratório de informática e biblioteca), não podendo haver troca de materiais entre os partici-

pantes, respeitando o distanciamento, como alongamentos, exercícios e jogos para o diminuir o estresse 

e ansiedade dos alunos ; 
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DAS ADAPTAÇÕES E COMPROMETIMENTO ESCOLAR AO PLANO DE CONTINGÊNCIA:

• Serão realizados treinamentos e capacitações de todos os profissionais para que os mesmos possam 

identificar possíveis sintomas gripais (Art.13); 

• Serão realizados treinamentos com a equipe de limpeza com profissionais qualificados para correta 

higienização de toda instituição – (Artigo nº 40);

•  Serão realizados treinamentos de toda equipe pedagógica (equipe diretiva, professores e auxiliares), 

orientando sobre o vírus, formas de contágio e procedimentos de prevenção;

• Todos os treinamentos serão ministrados por profissionais capacitados;

• Será elaborado e divulgado material digital de educação em saúde para população e comunidade esco-

lar;

• Afixação de cartazes informativos e educativos referentes às medidas de prevenção da disseminação do 

novo coronavírus (COVID-19) em lugar facilmente visível a toda comunidade escolar;

• Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos da Covi-

d-19, orientando-a e a seus familiares a realizar a imediato procedimento de quarentena. 

• A entrada dos alunos terá apenas um acesso e será controlado, permitindo apenas alunos com máscaras; 

• Demais pessoas devem comprovar necessidade de permanecer nas dependências do colégio;

• Frascos com álcool a 70% etiquetados com a data de envasamento são disponibilizados para uso indivi-

dual em cada sala, cantina, ponto de atendimento ao público secretaria, banheiros e locais de maior circu-

lação e permanecerão;
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• Será realizada a fricção das mãos com preparação alcoólica a 70% a cada atendimento ou manipulação 

de documentos, materiais ou equipamentos;

• Nas entradas será feito a higienização das mãos com preparação alcoólica a 70% e nos demais momen-

tos, acesso fácil a pias providas de água corrente, sabão líquido, toalhas descartáveis;

• O reforço sobre as medidas de prevenção adotadas, bem como a correta higiene das mãos e utilização 

de máscaras serão resgatas diariamente – (Artigo 228 – § 1º e 2º);

• Todos devem ao entrar nas dependências do colégio e ao entrar em sala de aula utilizar o álcool em gel 

a 70% - (Artigo nº 37).

• O uso de máscara será obrigatório por todos os alunos e colaboradores em todos os ambientes do colé-

gio (Artigo 28);

• A higienização frequente das mãos será estimulada em todos os participantes do ambiente escolar;

• Não será permitido o trânsito de pessoas do grupo de risco na instituição (Artigo 11 § 3);

• Serão afastados das atividades presenciais os alunos e colaboradores que apresentarem algum sintoma 

da COVID-19, gripes e resfriados (dor de cabeça, febre, dor de garganta, coriza, entre outros) imediatamen-

te;

• Será garantido que os ambientes dentro do estabelecimento de ensino estejam com portas ou janelas 

abertas (Artigo 40);

• As atividades das cantinas das duas unidades, serão retomadas em tempo oportuno, tendo presente a 

viabilidade financeira e cumprimento da legislação sanitária.
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HORÁRIOS DOS INTERVALOS: ARAPOTI/JAGUARIAÍVA

MATUTINO: Ensino Fundamental II e Médio

- Das 10h05 às 10h15

VESPERTINO: Educação Infantil e Ensino Fundamental I

- Educação Infantil= das 15h às 15h20

- Ensino Fundamental I: das 15h20 às 15h40

Durante o período de recesso das atividades da cantina, os alunos trarão de casa o seu lanche, com as 

costumeiras orientações sobre os cuidados com saúde e qualidade de vida. Os alunos serão orientados a 

não compartilhar o seu lanche.

•  As crianças da Educação Infantil poderão sair de sala, em horário previsto, acompanhados pela professo-

ra Regente e auxiliares, para tomar sol. 

• O momento da higiene na Educação Infantil, atenderá o previsto no Artigo nº 75 § 1º e 2º, conforme horá-

rio previsto para tanto;

• Todos os itens de higiene pessoal estão sob fiscalização da Regente da turma, prevendo a sua utilização 

e higienização todas as vezes que se fizer necessário: fraldas, toalha, escova de dente, mamadeiras não 

sendo permitido o compartilhamento desses entre as crianças.

• Fica suspenso as preparações das mamadeiras;

• O armazenamento de lanches na geladeira, só ocorrerá após higienização dos mesmos;

• Os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I II e Ensino Médio que necessitarem utilizar talheres 

deverão trazer os mesmos de casa;
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Horários de entrada e saída: adequados conforme matriz curricular aprovada pelo Núcleo Regional de 

Wenceslau Braz – PR.

DAS ADAPTAÇÕES E COMPROMETIMENTO FAMILIAR AO PLANO DE CONTINGÊNCIA:

• Solicita-se que os pais que evitem entrar no Colégio. Se necessário, somente com agendamento (Artigo 

nº 11 - § 1º e 2º);

• Os alunos deverão vir com a máscara, trazer mais duas (Ed.Infantil e E.Fund I) para a troca após o lanche 

e caso necessário. (colocar nome e série nas máscaras); 

• Orienta-se que as famílias que observem e mantenham em dia as vacinas que previnem as doenças 

respiratórias (Influenza H1N1, Pneumonia e outras (Artigo 8º);

• É recomendado que os alunos deverão tomar banho antes de vir para o Colégio;

• Os alunos deverão evitar o uso de adornos (Brincos, anéis, pulseiras, colares, laços grandes, relógio e 

bonés);

• Manter os cabelos presos;

• Cada aluno poderá trazer seu recipiente contendo álcool 70% facilitando à maior frequência de higiene 

das mãos. (a partir do 1° ano E. Fundamental I).

• É obrigatório que o aluno traga sua garrafa de água (com nome) que poderá ser abastecida nos bebe-

douros, e a higienização das mãos sempre será realizada antes do abastecimento dos recipientes;

• Todos os lanches antes de serem armazenados na geladeira, deverão ser higienizados em solução álcool 

70% assim que chegarem ao colégio;

• Os alunos deverão vir com calçados fechados;
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• Orienta-se que o aluno, ao retornar à sua residência, tomar banho novamente, higienizar as roupas e 

calçados utilizados, bem como demais objetos; 

•  Não utilizar a mesma roupa dois dias seguida, sem lavar as mesmas;

•  Todos os profissionais da educação dos Colégios Mega serão orientados e familiarizados com os critérios 

para identificação de pessoas com suspeita de contaminação pelo SARs-CoV-2, a fim de assegurar a 

adoção de medidas necessárias em tempo oportuno (Artigo nº 13)     

DAS MEDIDAS DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR:

•  Realizar limpeza minuciosa de todos os móveis, corrimões, equipamentos, componentes, peças e uten-

sílios em geral, a cada troca de turma, turno e/ou aluno; 

• Será realizada a higienização constante dos bebedouros, que serão utilizados para abastecimento dos 

recipientes individuais;

•  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;

• Será intensificada a limpeza das áreas (pisos) com água, sabão e hipoclorito de sódio (água sanitária), e 

demais desinfetantes de uso geral; 

•  Serão estabelecidas da frequente desinfecção (álcool 70%) de balcões, mesas/cadeiras, portas, maça-

netas, interruptores, corrimãos, torneiras, dispensadores de papel toalha ou de sabão líquido, painéis de 

elevadores, telefones e demais artigos e equipamentos que possam ser de uso compartilhado ou coletivo;
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• 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;

• Haverá atenção redobrada para a higienização dos banheiros, com controle de usuários para evitar aglo-

meração;

• Manter os ambientes arejados por ventilação natural;

Lista de materiais para prevenção e segurança sanitária para a COVID-19 

1. Água sanitária;

2. Álcool gel 70%;

3. Álcool líquido 70%;  

4. Desinfetante; 

5. Dispensadores em forma de Toten (nas alturas de adulto e infantil); 

6. Limpador multiuso;  

7. Sabonete líquido;

8. Lixeiras;

9. Sacos plásticos; 

10. Luvas descartáveis; 

11. Máscara de tecido em diversos tamanhos; 

12. Papel toalha;

Juntamente com os pais, docentes e toda a comunidade escolar é nossa intenção garantir a educação 

acadêmica e proteger a saúde física, social e emocional de todos os nossos alunos. Para que as estraté-

gias criteriosas de prevenção do Covid 19 adotadas, sejam eficazes, contamos com a atenção, responsabi-

lidade e prática das normas nele expressas.

Equipe responsável pela elaboração do Colégio Mega Arapoti/Jaguariaíva:
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-Equipe Diretiva do Colégio Mega Arapoti/Jaguariaíva

Flávio Brondani – Diretora Geral

João Osvaldo Fracasso- Diretor Pedagógico

Cibele Mª Soares dos Santos Zelazowski- Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil  Ensino Funda-

metal I e II.

Luciane Gomes Brondani- Coordenadora Pedagógica – do Ensino Médio).

Karoline Barreto dos Santos -coordenadora pedagógica – Educação Infantil e Ensino Fundamental I

Ana Flávia - Representante docente. Orientador Educacional

Camily Oliveira - Secretaria.

Bárbara Maksimio – Representante dos pais e secretária.

23 de fevereiro de 2022.



Unidade Arapoti
Rua das Rosas, 01 | Residencial Araucária II

(43) 3557-2566 | (43) 3557-1665

Unidade Jaguariaíva
Rua Santa Catarina, 04 | Jd.  N. Sra de Fátima

(43) 3535-2830

www.colegiosmega.com.br

Referências Bibliográficas:

- Decreto Estadual 6.637. DECRETO N° 6.637 Altera o art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020.

-RES N.º 543-2021-GS-SEED Estabelece atribuições e responsabilidades no cumprimento das aulas 

presenciais.

- Resolução SESA Nº 632 DE 05_05_2020.

- PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE VOLTA ÀS AULAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍ-

PIO DE OSCAR BRESSANE/SP.

¬- PROTOCOLO SANITÁRIO DE VOLTA ÀS AULAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI/PR.

¬-Orientações SINEPE-PR.

-Resolução SESA Nº 0098/2021

-Resolução SESA N° 134/2021

- Resolução SESA Nº 735/2021

- Resolução SESA Nº 869/2021

- Resolução SESA Nº 36/2022

- Orientação normativa conjunta nº 04/2022 – DG/DEDUC/DEPGE/SEED

- Nota Orientativa 03/2021 – atualizada em 09/02/2022 – Identificação e controle dos casos de Covi-

d-19 em instituições no Ensino do Estado do Paraná.

- Nota Orientativa 40/2020 – atualizada em 16/02/2022 – Rastreamento Laboratorial da COVID-19 e 

condutas de afastamento do trabalho.


