
1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 

PROTOCOLO DE PREVENÇÃO
AO COVID-19

MANUAL



Apresentação .............................................................................................................
1. CONTEXTUALIZAÇÃO ......................................................................................
2. CAMPANHA COM+VIDA ..............................................................................
3. COE - CSBC ............................................................................................................

3.1 Constituição do COE-CSBC ......................................................................
3.2. Atribuições do COE-CSBC .......................................................................

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS NO COLÉGIO .........................................................................
5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO ..............................

5.1 Capacitação de educadores – professores, funcionários e 
estagiários .................................................................................................................
5.2 Lavagem e higienização das mãos ....................................................
5.3 Uso de álcool gel ...........................................................................................
5.4 Etiqueta respiratória ...................................................................................
5.5 Uso de máscaras ............................................................................................
   5.5.1 Como proceder a lavagem da máscara .....................................

5.5.2 Descarte das máscaras .......................................................................
5.6 Uso individualizado de todos os objetos .........................................

5.6.1 Como proceder se esquecer algum objeto para o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas ..................................

5.7 Comportamentos afetivos .......................................................................
5.8 Intervalos das aulas / recreio ..................................................................
5.9 Cantina BC ........................................................................................................
5.10 Procedimento para ingresso no colégio .......................................

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS .................................
7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO .............................................................
8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE PAIS E/OU 
RESPONSÁVEIS  .....................................................................................................
9. CADASTRO DE CONTATO DE URGÊNCIA PARA 
COLABORADORES  ..............................................................................................
10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA ......................................

10.1 Demarcações para o distanciamento de segurança ...............
10.2 Divisão e sentido único nos corredores ..........................................
10.3 Cartazes de orientação ............................................................................
10.4 Orientação através das mídias sociais................................................

04
05
05
06
06
07

07
08

08
08
09
10
10
11
13
13

13
14
14
14
15
15
16

16

16
17
17
17
17
17

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

SUMÁRIO

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

SUMÁRIO

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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APRESENTAÇÃO

      O presente Manual Com+Vida - Protocolo de Prevenção ao Covid-19 
apresenta as medidas adotadas para prevenção, monitoramento e controle 
à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Conselho em consonância com 
as normas previstas na Portaria Conjunta da Secretaria Estadual de Saúde 
com a Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul – 
SES/SEDUC-RS 02/2021 e tem sua vigência a partir do retorno das atividades 
presenciais dos estudantes na instituição. Este Manual Com+Vida é anexo 
ao Plano de Contingência do Colégio Salvatoriano Bom Conselho. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

 • A máscara PFF2 pode ser reutilizada até 5 usos seguindo os 
cuidados adequados e desde que seja mantida sua integralidade;
 • Higienize bem as mãos com álcool antes e depois do processo; 
 • Retire o respirador da embalagem e coloque sobre a mão;
 • Abra bem a máscara deixando o grampo de alumínio quase reto;
 • Encaixe o respirador sob o queixo cobrindo o nariz e a boca e 
coloque o elástico superior acima da orelha e o elástico inferior abaixo 
da orelha;
 • Ajuste bem o grampo nasal na parte superior do nariz;
 • Faça o teste de vedação, cobrindo a máscara com as mãos em 
formato de concha e exale vigorosamente;
 • Caso sinta alguma passagem de ar na parte superior ajuste 
melhor o grampo nasal, caso seja na lateral faça o ajuste da tensão dos 
elásticos;
 • Para a remoção da mesma, retire ela pelos elásticos e cuide para 
não tocar na parte da frente da máscara;

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 



Grau de Parentesco
Marido

Pai
Irmã

Cadastro para urgências e emergências de XXXX

Telefones de Contato
54 9 9999 9999
54 9 9999 9999
54 9 9999 9999

Nome do Contato
XXX
XXX
XXX

16

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 

Este registro encontra-se na pasta do colaborador no 
Serviço Administrativo-Financeiro.
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 



18

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.

14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

      O Colégio Salvatoriano Bom Conselho – CSBC em 2020 celebrou 
70 anos (1950-2020) de história. Nesta caminhada de sete décadas, solidi-
ficou-se a partir da realização de processos de ensino e aprendizagem de 
excelência. A proposta pedagógica tem como intuito a formação de sujei-
tos críticos, analíticos e reflexivos, capazes de compreender as nuances 
sociais, políticas, econômicas e culturais de cada tempo e espaço. Neste 
sentido, vem aprimorando sua teoria e prática pedagógica-pastoral, com 
o intuito de atender da melhor forma as complexidades expressas pela 
globalização. Em um mundo em constante transformação, exige-se da 
educação constante atualização, para isso, o CSBC tem se apropriado de 
ferramentas tecnológicas de construção de conhecimento, sem perder 
de vista as raízes históricas e epistemológicas do Ser Salvatoriano na 
essência. 
      Na conjuntura atual, em que a pandemia do Corona-vírus (COVID 19) 
assola o mundo, o contexto educativo busca alternativas de manutenção 
do ensino e aprendizagem, não perdendo de vista os cuidados com a 
vida e com a saúde das pessoas, por isso, a denominação expressa 
COM+VIDA. A preservação da vida é primordial em todos os cenários da 
sociedade. Quando o cuidado com a vida prevalece surge a 
transformação em âmbito educativo, cultural, político, econômico e 
social. 
      O Presente Plano de Contingência compreende a globalidade dos 
espaços do CSBC e das ações educacionais a serem desenvolvidas, utili-
zando-se dos mecanismos necessários para que o ambiente seja seguro, 
por isso, está amparado nos protocolos de saúde da Organização Mundial 
da Saúde - OMS e das instâncias Federais, Estaduais e Municipais. 

2. CAMPANHA COM+VIDA

      Diante da pandemia do COVID-19 foi criado pela Rede Salvatoriana o 
Com+Vida. Esta campanha envolve todos os colégios da Rede, 
Colégio Salvatoriano Bom Conselho (Passo Fundo/RS), Colégio 
Salvatoriano Imaculada Conceição (Videira/SC), Colégio Salvatoriano 
Nossa Senhora de   Fátima (Florianópolis/SC) e Colégio Salvatoriano 
Padre Jordan (Florianópolis/SC) e é amparado em questões de 
orientações e cuidados com a saúde pelo Hospital Salvatoriano Divino 
Salvador (Videira/SC). 
     A Rede Salvatoriana tem como valores a Identidade Salvatoriana, o 

amor, a Justiça, a Solidariedade, o Conhecimento, a Sustentabilidade e a 
Vida - valor este que está sempre sendo trabalhado em todas as suas 
dimensões.
       Valorizando o cuidado com a vida, a campanha possui uma Identida-
de Visual própria e visa atender a todas as necessidades gráficas e infor-
mativas que irão subsidiar os colégios, seus estudantes e familiares 
quanto ao acesso e segurança dentro do espaço escolar. 

3. COE - CSBC 

      O Comitê Operacional de Emergência – Colégio Salvatoriano Bom 
Conselho – COE - CSBC, formado pelos membros abaixo, tem as prerro-
gativas de implantar o presente Plano de Contingência, garantir a sua 
execução, efetivar o monitoramento de suas ações e implementar as me-
lhorias necessárias para a consecução dos seus objetivos – prevenção, 
monitoramento e controle à COVID-19 no Colégio Salvatoriano Bom Con-
selho.

3.1 CONSTITUIÇÃO DO COE-CSBC

3.2. ATRIBUIÇÕES DO COE-CSBC 

      De acordo com o Art. 7º da Portaria SES/SEDUC-RS 02/2021, são atri-
buições do COE-CSBC:
        I. Elaborar o Plano de Contingência para Prevenção, Monitora-
mento e Controle ao Novo Coronavírus – COVID-19, bem como articular 
junto ao COE Municipal as medidas de controle no âmbito do colégio; 
       II. Informar e capacitar a comunidade escolar sobre os cuidados 
a serem adotados por ocasião do COVID-19; 
      IV. Manter a rotina de monitoramento dos protocolos, observan-
do as ações preconizadas, conforme estabelecido no plano;
       V. Manter informado o COE-Municipal sobre casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19 no âmbito do colégio;
      VI. Analisar o histórico e a evolução dos casos suspeitos ou confir-
mados de COVID-19 no âmbito do colégio, de forma a subsidiar as toma-
das de decisão do COE-Municipal e Regional;
     VII. Planejar ações, definir atores e determinar a adoção de medi-
das para mitigar ameaças e restabelecer a normalidade da situação no 
colégio; 
    VIII. Agregar outros componentes para auxiliar na execução de 
suas atribuições, sempre que necessário. 

4. MANEJO PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
SUSPEITOS OU CONFIRMADOS NO COLÉGIO 

      Em caso de suspeita de casos de COVID-19 nas dependências do colé-
gio, serão adotadas as seguintes medidas:
        I. Orientar os colaboradores e estudantes a informar imediata-
mente o COE-CSBC caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou 
convivam com pessoas sintomáticas; 
       II. O COE-CSBC fará a condução do colaborador ou estudante à 
sala de isolamento, localizada ao lado da capela (devidamente identifica-
da). 
      III. Definir os fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da 
sala de isolamento, bem como dos encaminhamentos necessários para a 
rede de saúde. 
      IV. Realizar o contato com a família e proceder o encaminhamen-
to do colaborador ou estudante ao CAIS Petrópolis – Centro de triagem 
para COVID-19 em Passo Fundo.
       V. Reforçar a limpeza dos objetos e superfícies utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da Sala de Isolamento; 

      VI. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente os sintomas gripais;
     VII. Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre a 
ocorrência de caso suspeito, para que seja investigado seu vínculo com 
outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar a 
informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores e alunos que 
residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde do 
município de residência;
     VIII. Afastar os casos sintomáticos do ambiente do colégio, encami-
nhar para a busca do serviço de saúde municipal – CAIS Petrópolis – 
Centro de triagem para COVID-19 em Passo Fundo, para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de isolamento domiciliar, até
o resultado conclusivo. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 
para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sinto-
mas de síndrome gripal; 

      Manter o registro atualizado do acompanhamento de todos os colabo-
radores e estudantes afastados para isolamento domiciliar, conforme 
Planilha de Controle Suspeitos – COVID-19, Anexo 1, página 20.

5. MEDIDAS GERAIS ADOTADAS PELO COLÉGIO 

      Considerando a pandemia do COVID-19, o colégio adotou as medidas 
descritas a seguir para buscar assegurar a prevenção, monitoramento e 
controle à COVID-19 em suas dependências.

5.1 CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES – 
PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS E ESTÁGIÁRIOS

      Realização de reuniões de orientações sobre o Plano de Contingên-
cia e as medidas adotadas pela instituição para prevenção, monitora-
mento e controle à COVID-19 em suas dependências.

5.2 LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
 
       A lavagem das mãos é, sem dúvidas, a rotina mais simples, eficaz e de 
maior importância na prevenção e controle de disseminação de infec-
ções e, agora, mais do que nunca, precisa estar incorporada à nossa vida 
cotidiana. 

       Lave suas mãos diversas vezes ao dia e sempre que sentir necessidade, 
mas especialmente:

 • Quando chegar da rua. 
 • Ao tossir ou espirrar, mesmo que o faça usando o braço ou o lenço 
descartável.
 • Antes e após usar o banheiro.
 •  Antes de se alimentar
 • Sempre que tocar em superfícies como maçanetas, corrimões e 
interruptores.
 • Sempre que manusear dinheiro. 
        
 Para a correta lavagem das mãos, siga os passos abaixo:

5.3 USO DE ÁLCOOL GEL 

     Após a lavagem das mãos, aplique álcool gel na palma das mãos e 
espalhe bem.

5.4 ETIQUETA RESPIRATÓRIA
 
      A etiqueta respiratória é um conjunto de medidas simples que podem 
minimizar a transmissão de doenças infecciosas, como é o caso da 
COVID-19. 
      A adoção desses hábitos ajuda a evitar que você transmita a doença 
para outra pessoa ou que você seja infectado. É muito fácil seguir a eti-
queta respiratória: 

     Nas reuniões de capacitações, todos serão orientados sobre o uso cor-
reto da máscara:

 • O uso da máscara é individual, não devendo ser compartilhada 
entre familiares, amigos e outros.
 • Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz.
 • Não toque na máscara e evite ficar ajustando ela na rua.
 • Sempre higienizar bem as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, e utilizar álcool gel  antes de colocar a máscara e após remover a 
mesma;  
 • Retirar a máscara pegando pelo elástico, evitando tocar na parte 
da frente. 
 • Trocar a máscara a cada duas horas OU sempre que apresentar 
sujidades OU se estiver úmida.

     O uso das máscaras é uma das medidas mais importantes 
recomendadas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da COVID-19. 
Junto a ela, é imprescindível o distanciamento social, a etiqueta 
respiratória e higienização das mãos. 
       A participação de todos é extremamente importante para a interrup-
ção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sin-
tomas, uma vez que já existem evidências da ocorrência de transmissão 
pessoa a pessoa.

5.5.1 COMO PROCEDER A LAVAGEM DA MÁSCARA
 
      O procedimento de lavagem da máscara é simples, mas muito impor-
tante para garantir que o objetivo de uso da máscara seja atingido:
 • Colocar a máscara em recipiente com água potável e água sanitá-
ria por 30 minutos;
 • A proporção da diluição da água sanitária deve ser: 10 ml de água 
sanitária para 500 ml de água;
 • Após, enxaguar com água corrente, lavar com água e sabão e 
colocar para secar; 
 • Na ausência de água sanitária, lavar com água e sabão; 
 • Deixar secar em ambiente arejado; 
 • Passar com ferro quente; 
 • Acondicionar em saco plástico.

Após lavar a máscara, higienizar as mãos com água e sabão.

 Orientações importantes:

 • Todos os estudantes deverão ter suas próprias máscaras em 
quantidade suficiente para as trocas durante o período de aulas. 
 • Por ser um item de uso pessoal, é responsabilidade das famílias a 
aquisição das máscaras dos estudantes. 
 • Cabe às famílias a correta higienização das máscaras em suas 
casas bem como o encaminhamento do estudante com máscaras em 
número suficiente para a troca durante o período de aulas. 
 • As trocas das máscaras serão orientadas pelos professores, em 
sala de aula. 
 • Cada estudante fará a troca de sua máscara e a armazenagem 
das máscaras para a lavagem em casa.

Os colaboradores receberam os EPI’s e assinaram o protocolo de 
recebimento junto ao Setor de Segurança do Trabalho do colégio. 
O colégio fornece as máscaras tipo PFF2/N 95 para todos seus 
educadores sendo de uso obrigatório. Mensalmente os mesmos 

recebem um kit de máscaras para sua utilização 
conforme descrito abaixo.

5.5.2 DESCARTE DAS MÁSCARAS 

 • Colocar as máscaras num saco plástico ou envelope e identificar o 
mesmo como lixo contaminado, colocar junto aos resíduos comuns (facil-
mente encontrados nos banheiros de residências e locais públicos);
 • Máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas enquanto se 
mantiverem totalmente íntegras - tanto o tecido quanto os elásticos. No 
descarte destas, se aplicam o item anteriormente mencionado.

A máscara de tecido (lavável) deve ser descartada sempre que 
apresentar sinais de desgaste.

5.6 USO INDIVIDUALIZADO 
DE TODOS OS OBJETOS  

 O Colégio Salvatoriano Bom Conselho tem como um de seus valores 
institucionais a solidariedade. Esse valor sempre foi desenvolvido com 
nossos estudantes e colaboradores e a cultura de empréstimo de objetos 
quando os colegas não trazem é muito comum.

Todos os objetos são de uso individual, não devem ser                   
emprestados nem compartilhados.

5.6.1 COMO PROCEDER SE ESQUECER ALGUM 
OBJETO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

      Se algum estudante esquecer o material necessário para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas (lápis, borracha, caneta, régua, entre 
outros) deve procurar o Serviço de Inspetoria de Estudantes – SIE. 
      O SIE providenciará o empréstimo de materiais devidamente higieni-
zados para o estudante e, na devolução, procederá os cuidados de higie-
nização novamente para a guarda do material e novo empréstimo a 
outros estudantes. 

Reiteramos os cuidados com: 
        • Reforço nas medidas de higiene e sanitização dos espaços.
        • Utilização de EPI’s pelos funcionários. 
        • Cuidados na manipulação dos alimentos. 
        • Sinalização de distanciamento mínimo necessário. 
        • Disponibilização de dispensers de álcool gel no local.

5.10 PROCEDIMENTO PARA 
INGRESSO NO COLÉGIO 

      Na Recepção Geral do colégio, serão adotadas as seguintes medidas 
de biossegurança: 
           A. Higienização das mãos com álcool gel (totem com sensor ou com 
pedal – sem contato com as mãos); 
         B. Passagem pela catraca com crachá de identificação (controle de 
ingresso, permanência e saída de pessoas do colégio); 
         C. Direcionamento para as salas de aulas, conforme demarcação de 
sentido único. 

6. PROCEDIMENTO PARA TROCA DE FRALDAS
 
 1. Calçar luvas descartáveis.
 2. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 3. Remover a fralda usada e limpar entre as dobras da pele da crian-
ça com toalhinhas umedecidas suaves. Lembrar de limpar sempre da 
frente para trás.
 4. Levantar a criança cuidadosamente pelos tornozelos e deslizar 
uma fralda limpa por baixo. 
 5. Fechar a fralda e ajustar as abas elásticas de modo que não 
fiquem muito apertadas ou muito soltas. Devem servir dois dedos con-
fortavelmente entre a fralda e a barriguinha da criança.
 6. Higienizar o trocador com álcool 70%.
 7. Descartar as luvas.
 8. Após o procedimento lavar bem as próprias mãos e as da criança.
 9. Aplicar álcool gel 70%.

7. ACESSO RESTRITO AO COLÉGIO
 
        Por questão de saúde, solicitamos que somente um familiar de cada 
estudante da Educação Infantil o(a) acompanhe até a porta da sala de 
aula. 
     Os demais pais e/ou responsáveis devem deixar os estudantes no 
portão do colégio e não precisam acessar o pátio, tampouco as salas de 
aulas. 

Contamos com a colaboração de todos, pois esta medida objetiva 
diminuir a circulação de pessoas nos espaços do colégio.

O acesso ao colégio pelos alunos é extremamente proibido se não tiver 
atividade extra e estiver fora de seu horário de aula.

8. ATUALIZAÇÃO DOS CONTATOS DE 
PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 
 
      Através do APP Rede Salvatoriana, serão atualizadas as informações 
telefônicas de todos os pais e/ou responsáveis antes do retorno das aulas 
presenciais. 
        Esta medida objetiva agilizar o contato em casos de urgência e emer-
gência com estudantes. 

9. CADASTRO DE CONTATO DE 
URGÊNCIA PARA COLABORADORES 

       Para os colaboradores, foi criado um cadastro de telefone de urgência 
e emergência no Setor de Pessoal.

10. SINALIZAÇÕES ESPECÍFICAS: COM+VIDA

      Os espaços do colégio estão identificados pelos adesivos COM+VIDA, 
com orientações e demarcações específicas, visando a preservação e cui-
dado com a vida de todos. 

Cabe a todos os estudantes e colaboradores o cumprimento das 
medidas de segurança para que a saúde de todos possa ser         

preservada.

10.1 DEMARCAÇÕES PARA O 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA

      Os espaços do colégio estão demarcados para o distanciamento social 
seguro. 

10.2 DIVISÃO E SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES
 
      Os corredores estão divididos e cada lado tem sentido único de circula-
ção com demarcação de distanciamento social seguro. 

10.3 CARTAZES DE ORIENTAÇÃO

      Há cartazes afixados no colégio para orientar os estudantes e colabora-
dores sobre as medidas adotadas em relação à prevenção, monitoramen-
to e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

10.4 ORIENTAÇÃO ATRAVÉS DAS MÍDIAS SOCIAIS  

      São utilizados cards nas mídias sociais do colégio para orientar os estu-
dantes e colaboradores sobre as medidas adotadas em relação à preven-
ção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 na instituição.

14. DISTRIBUIÇÃO DOS EPI’S – COLABORADORES
 

      Os colaboradores receberam os EPI’s de acordo com a área de atuação. 
A entrega é realizada no Setor de Segurança do Trabalho junto ao Serviço 
Administrativo-Financeiro e acontece mediante assinatura de protocolo. 

11. HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES – 
MANUAL DE HIGIENE E DESINFECÇÃO 

    O colégio tem um Manual de Higiene e Desinfecção adotado pela 
Equipe de Limpeza. Este manual foi adequado às normas da legislação 
de prevenção, monitoramento e controle à transmissão da COVID-19 e a 
equipe recebeu capacitação condizente com os novos procedimentos. 
      Os produtos para limpeza e desinfecção também foram adequados e 
estão sendo utilizados. 

12. BLOQUEIO DOS BEBEDOUROS 

     Os bebedouros do colégio estão fechados desde março/2020 e perma-
necerão fechados. 
    Os estudantes devem trazer suas garrafas de água abastecidas de casa 
ou fazer aquisição de novas garrafas na cantina. 
    Havendo necessidade de abastecimento no colégio, este será realizado 
por um colaborador do Serviço de Inspetoria de Estudantes.
 

13. REORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS 

      Todas as salas de aulas do colégio foram reorganizadas. 

13.1 CAPACIDADE MÁXIMA DE ESTUDANTES

      Atendendo às normativas em relação à prevenção, monitoramento e 
controle à transmissão da COVID-19 na instituição, será permitida a per-
manência dos estudantes presencialmente nas aulas, em distanciamen-
to de 1 m² nas salas de aula.
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14. ESPAÇOS DE USO COMUM 

      Os espaços de uso comum estão sendo utilizados, assegurando-se o 
distanciamento social e a permanente orientação dos estudantes. 

15. CALENDÁRIO ESCOLAR

      O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do colégio, através 
do endereço eletrônico:
www.redesalvatoriana.org.br/bomconselho/estudantes

Se o estudante esquecer o material do Sistema Positivo de      
Ensino – apostila, poderá utilizar seu celular para a consulta ao    
livro digital, pois não será possível sentar-se junto a um colega  

para compartilhamento do livro. 

5.7 COMPORTAMENTOS AFETIVOS 

       Uma marca muito forte do ‘Jeito Salvatoriano de Ser’ é a afetividade. 
Manifestações de carinho como abraços, beijos e apertos de mãos 
sempre fizeram parte da nossa rotina diária. 

Vamos manifestar todo o carinho que temos uns pelos outros 
cuidando da nossa saúde e evitando os contatos, neste momento. 

Novas formas de interação: 

Ao tossir ou espirrar, não use as mãos. Elas são o principal veículo 
de transmissão de vírus e bactérias. Os lenços descartáveis    

devem ser descartados no lixo do banheiro. 
Jamais jogue esses materiais contaminados em lixo comum, no  
lixo reciclável ou na rua. Você pode estar contaminando outras  

pessoas. Não tire a máscara ao tossir e espirrar.

5.5 USO DE MÁSCARAS

      De acordo com o Decreto Municipal número 66 de 2020, em Passo 
Fundo, o uso de máscaras é obrigatório e, em consonância com as diretri-
zes estabelecidas no Decreto Estadual 55.292/2020, no colégio também 
só será permitido o ingresso e permanência de pessoas usando máscara. 

Estão dispensadas do uso da máscara as crianças de 2 a 5 anos de
idade, conforme Nota Informativa 27 CEVS/SES-RS de 14/10/20 com 
atualização em 08/06/21 e Portaria Conjunta SES/SEDUC-RS 02/2021.

5.8 INTERVALOS DAS AULAS/RECREIO 
 
      Serão realizados no pátio com acompanhamento de monitores. 

5.9 CANTINA BC

      A cantina BC é um serviço terceirizado e o prestador de serviço segue 
todas as normatizações municipais relativas ao exercício da sua atividade. 

Anexo 1 
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Rua Antônio Araújo, 666 - Centro - Passo Fundo/RS
www.redesalvatoriana.org/bomconselho

(54) 3046-1009
   /bomconselho

   /csbomconselhopf


