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1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

Nome completo da Instituição de Ensino: COLÉGIO SALVATORIANO BOM CONSELHO 

CNPJ: 86.552.809/0012-02 

Cidade: PASSO FUNDO / RS 

Telefone: 54 3046 1009 

E-mail: bomconselho@redesalvatoriana.org.br 

CRE responsável pelo município:    7ª CRE                      Contato da CRE:  

Contato Vigilância Municipal:  Emilene  

Assinalar abaixo a Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento Controlado (conforme Anexo II): 

( 1 ) R01, R02 ( 11 ) R14 

( 2 ) R03 ( 12 ) R15, R20 

( 3 ) R04, R05 ( 13 ) R16 

( 4 ) R06 ( 14 ) R17, R18, R19 

( 5 ) R07 ( 15 ) R21 

( 6 ) R08 ( 16 ) R22 

( 7 ) R09, R10 ( 17 ) R23, R24, R25, R26 

( 8 ) R11 ( 18 ) R27 

( 9 ) R12 ( 19 ) R28 

(10 ) R13 ( 20 ) R29, R30 

Natureza: ( 1 ) Regular( 2 ) Escola Livre 

Rede/Gestão:( 1 ) Privada( 2 ) Pública - Gestão: ( 1 ) Municipal ( 2 ) Estadual ( 3 ) Federal 

Nome completo do Diretor/ Coordenador responsável: FABRÍCIA BARCIA 

Telefone direto do Diretor/ Coordenador responsável: 54 9 9970 0091 / 54 9 8118 0572 

E-mail direto do Diretor/ Coordenador responsável: fabricia.barcia@redesalvatoriana.org.br 
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2. Equipe responsável pela elaboração do plano – COE-CSBC 

 Nome Cargo/Representação Email 
Telefone 

(com DDD) 

1 Fabrícia Barcia 
Diretora / Presidente do 

COE-CSBC 
fabricia.barcia@redesalvatoriana.org.br 

54 9 9970 0091 
54 9 8118 0572 

2 Agostinho Luiz Pavan Presidente da APM apm.bc@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

3 Aline Ractz da Silva Coordenadora Pedagógica aline.silva@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

4 Bianca Micheletto Casanova Analista de RH bianca.micheletto@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

5 Camille Betu Dal Paz 
Técnica em Segurança do 

Trabalho 
camille.betu@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

6 Elisandra Elisabete Taufer da Silva Agente de Serviços Gerais elisandra.silva@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

7 Franciele Vieira Agente de Publicidade franciele.vieira@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

8 Ivani Luisa Dal Bello 
Coordenadora do Serviço 
Administrativo-Financeiro 

ivani.dalbello@salvatorianas.org.br 54 3046 1009 

9 Leonila Gubert Vice-Diretora leonila.gubert@salvatorianas.org.br 54 3046 1009 

10 Patrícia Stein Graeff Coordenadora Pedagógica patricia.graeff@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

11 Volnei Fortuna  
Coordenador Pastoral 

Escolar 
volnei.fortuna@redesalvatoriana.org.br 54 3046 1009 

 
 

3. Dados gerais da Instituição de Ensino 

3.1 Rede Regular 

3.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 
( 1 ) Creche 
( 2 ) Pré-escola 
( 3 ) Anos iniciais do Ensino Fundamental  
( 4 ) Anos finais do Ensino Fundamental 
( 5 ) Ensino Médio 
( 6 ) Profissional Técnica de Nível Médio  
( 7 ) Educação de Jovens e Adultos 
( 8 ) Educação Profissional e  Tecnológica  
( 9 ) Educação Especial 
( 10 ) Ensino Superior 
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3.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de trabalhadores(as) Categoria profissional Jornada de trabalho 

7 Professores 2-12h 

15 Professores 13-19h 

22 Professores 20-29h 

4 Professores 30-40h 

15 Técnico-Administrativo 20-30h 

33 Técnico-Administrativo 31-40h 

13 Estagiários 30h 

 
 

3.1.3 Informações dos alunos e turmas 

  Quantidade (total) 

1 Alunos 878 

2 Turmas 32 
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3.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino (exceto cursos livres) 
 

 
Nível de ensino 
Turmas CSBC 

Número de aluno por turma 
(considerando o distanciamento de 1,00m) 

Horário de 
funcionamento 

1 Creche (0-3 anos)   

 
Nível II – 2 anos – Turma 1 10 13h30 às 17h30 

Nível III – 3 anos – Turma 1 16 13h30 às 17h30 

2 Pré-escola (4-5 anos)   

 

Nível IV – 4 anos – Turma 1 17 13h30 às 17h30 

Nível IV – 4 anos – Turma 2 15 13h30 às 17h30 

Nível V – 5 anos – Turma 1 17 13h30 às 17h30 

Nível V – 5 anos – Turma 2 22 13h30 às 17h30 

3 Anos iniciais do Ensino Fundamental   

 

1º ano EFI – Turma 1 27 13h15 às 17h30  

1º ano EFI – Turma 2 25 13h15 às 17h30  

1º ano EFI – Turma 3 27 13h15 às 17h30  

2º ano EFI – Turma 1 30 13h20 às 17h40 

2º ano EFI – Turma 2 26 13h20 às 17h40 

2º ano EFI – Turma 3 28 13h20 às 17h40 

3º ano EFI – Turma 1 31 13h20 às 17h40 

3º ano EFI – Turma 2 32 13h20 às 17h40 

4º ano EFI – Turma 1 32 13h30 às 17h50  

4º ano EFI – Turma 2 33 13h30 às 17h50  

5º ano EFI – Turma 1 25 13h30 às 17h50  

5º ano EFI – Turma 2 26 13h30 às 17h50  

5º ano EFI – Turma 3 27 13h30 às 17h50  
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4 Anos finais do Ensino Fundamental   

 

6º ano EFII – Turma 1 31 7h30 às 12h 

6º ano EFII – Turma 2 29 7h30 às 12h 

7º ano EFII – Turma 1 38 7h30 às 12h 

7º ano EFII – Turma 2 36 7h30 às 12h 

8º ano EFII – Turma 1 38 7h30 às 12h 

8º ano EFII – Turma 2 38 7h30 às 12h 

9º ano EFII – Turma 1 36 7h30 às 12h 

9º ano EFII – Turma 2 35 7h30 às 12h 

5 Ensino Médio   

 

1ª série EM – Turma 1 30 
7h30 às 12h 

2ª e 4ª – 13h30 às 17h10 

1ª série EM – Turma 2 23 
7h30 às 12h 

2ª e 4ª – 13h30 às 17h10 

2ª série EM – Turma 1 26 
7h30 às 12h 

3ª e 5ª – 13h30 às 17h10 

2ª série EM – Turma 1 24 
7h30 às 12h 

3ª e 5ª – 13h30 às 17h10 

3ª série EM – Turma 1 29 
7h30 às 12h 

3ª e 5ª – 13h30 às 17h10 
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3.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 

 Estrutura da Instituição Possui Se sim, indicar quantidade 

1 Sala de aula (x) Sim ( ) Não 25 

2 Banheiro para público em geral (x) Sim ( ) Não 30 

3 Banheiros para trabalhadores (x) Sim ( ) Não 4 

4 Pátio ou Jardim (x) Sim ( ) Não 1  

5 Biblioteca física (x) Sim ( ) Não 1 biblioteca  

6 Laboratório (x) Sim ( ) Não 
1 (ciências) 

1 (informática) 

7 Refeitório  (x) Sim ( ) Não 1 refeitório infantil (sem preparo de alimentos) 

8 Cantina  (x) Sim ( ) Não 1 (terceirizada)  

9 
Outras salas (escritório, cozinha, enfermaria, 
almoxarifado, etc) 

(x) Sim ( ) Não 
1 cozinha para educadores 

1 cozinha para preparo de cafés (uso restrito) 
35 salas de apoio onde funcionam os setores do colégio  

10 Outros espaços coletivos (x) Sim ( ) Não 

1 ginásio de esportes  
1 brinquedoteca 
1 parque infantil 

1 galpão para festas 
1 sala de convivência 

1 salão de atos 
1 auditório 
1 terraço 
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3.2 Para Cursos Livres 

3.2.1 Cursos livres ofertados: - ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 Especificar o curso livre ofertado (por exemplo: ensino de esportes, ensino de arte e cultura, ensino de idiomas,pré- vestibular, etc.) 

1 Futsal 

2 Basquete 

3 Voleibol 

4 Musicalização 

5 Teatro 

6 Aprendizagens ativas 

7 Dança 

8 Pastoral Juvenil Salvatoriana - PJS 

9 Robótica Educacional (terceirizada) 

10 Patinação (terceirizada) 

11 Clube do Livro 

 
 

3.2.2 Informações funcionamento por turma dos cursos livres: 
 
FUTSAL  

DIA  CATEGORIA  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

3ª feira  

Futsal - 7º e 8º EF   
16h20 às 17h10 

 

Ginásio  

12  20 

Futsal Feminino - 6º ano ao EM   17h10 às 18h 12 20 

Futsal – 5º e 6º Ano EF  

2 períodos  

18h20 às 19h10  

19h10 às 20h 

12  20 
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4ª feira  

Futsal - 4º Ano EF  

2 períodos  

8h20 às 9h10  

9h10 às 10h 
Ginásio  

12  20 

Futsal – 2º Ano EF  

2 períodos  

10h20 às 11h10  

11h10 às 12h 

12  20  

       

5ª feira  

Futsal – 7º e 8° ao EM 16h20 às 17h10 

Ginásio  

12  20 
Futsal Feminino – 6ºano ao EM 

17h10 às 18h  
 

Futsal – 9º ao EM  
2 períodos  

18h00 às 18h50  
18h50 às 19h40  

12  20 

       

6ª feira  

Futsal – 3º Ano EF  

2 períodos 

8h20 às 9h10  

9h10 às 10h Ginásio  

10 20 

Futsal – NIV e V – Educação Infantil  10h20 às 11h10  10  20 

Futsal – 1º Ano EF  11h10 às 12h  10  20 

 
  
VOLEIBOL  

DIA  CATEGORIA  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

2ª feira  

Vôlei misto – 6º, 7º EF   
2 períodos 

15h10 às 16h  
16h às 16h50  

Ginásio  

12  
  

20 

 
Vôlei Misto – 8º, 9º e EM  
  

2 períodos 
17h10 às 18h  
18h às 18h50  

12  20 
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Sábado  

Vôlei Misto – 5º Ano EF  
2 períodos 
8h às 8h50  

8h50 às 9h40  
Ginásio  

12  20 

Vôlei Iniciação – 3º e 4º Ano EF  
2 períodos 

10h às 10h50  
10h50 às 11h40  

12  20  

 
 
BASQUETE  

DIA  CATEGORIA  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

6ª feira  

Basquete Feminino – 6º ao 9º Ano 

EF  

14h10 às 15h  

Ginásio  12 20 

Basquete Masculino – 6º e 7º EF  15h às 15h50  

Basquete Masculino – 8º e 9º Ano 

EF  

15h50 às 16h40  

Basquete Misto – EM  17h às 17h50  

Basquete Misto – 3º e 4º EF  17h50 às 18h40  

        

4ª feira  

Basquete Feminino – 6º a 9º EF  16h10 às 17h  

Ginásio  12 20 
Basquete Masculino – 6º e 7º EF  17h às 17h50  

Basquete Misto – 5º EF  18h10 às 19h  

Basquete Masculino – 8º ao EM  19h às 19h50  

 

MUSICALIZAÇÃO E VIOLÃO 

DIA  GRUPOS  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

4ª feira  Grupo 1 Violão iniciante - 3º EF ao 

EM   

17h50 às 18h40  

Pequeno 

Auditório  

12 

 
20 

3ª feira  Grupo 2 Musicalização – 1º e 2º EF  17h50 às 18h40  

2ª feira  Grupo 3 Violão avançado – 3º EF ao 18h10 às 19h  
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EM  

  
DANÇA ESTUDANTIL  

DIA  GRUPOS  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

3ª feira  

Feminino – Níveis IV e V – 

Educação Infantil   

17h30 às 18h20  

Sala de Dança  12 20 

Misto – 4º e 5º EF  18h20 às 19h10  

4ª feira  
Feminino – 2º e 3º EF   9h10 às 10h  

Misto – 2º e 3º EF  17h55 às 18h45  

5ª feira  

Feminino – 1º EF  17h50 às 18h40  

Misto – 6 º e 7º EF   16h10 às 17h  

Misto – 8º EF ao EM  17h às 17h50  

  
LABORATÓRIO DE QUÍMICA (Atividade sem taxa de inscrição)  

DIA  GRUPOS  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

5ª feira   
Grupo 1 – 8º e 9° EF II 14h40 às 15h30  Laboratório de 

Ciências  
 

12 
20 

Grupo 2 – 8° e 9º EF II 15h30 às 16h20  

 
TEATRO  

DIA  GRUPOS  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

2ª feira  
Grupo 1 – 8º EF ao EM  

2 períodos 
17h30 às 18h20  
18h20 às 19h10  

Salão de Atos  10 20 
Grupo 2 – 6° e 7º EF  16h40 às 17h30  

3° feira Grupo 3 – 4º e 5° EF  17h50 às 18h40  
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CLUBE DO LIVRO   

*** Atividade sem taxa de inscrição ***  

DIA  GRUPOS  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

4ª feira  Grupo 2 – 6º e 7° EF 13h20 às 14h10  
Biblioteca 10 15 

5ª feira Grupo 3 – 8º a 1° EM 14h30 às 16h 

 

 

 

 

PASTORAL JUVENIL SALVATORIANA – PJS   

*** Atividade sem taxa de inscrição ***  

DIA  GRUPOS  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

5ª feira  Grupo 1 – 6º ao 8° EF  14h10 às 15h50  
Auditório  15 25 

6ª feira  Grupo 2 – 9º EF ao EM  13h30 às 15h10  

  
 
Robótica Educacional – ROBOMIND  

DIA  CATEGORIA / Divisão de Grupos  HORÁRIO  LOCAL  
Número mínimo de 

inscritos  
Total de vagas  

3ª feira  

Turma 2 (Inventors) – 2º ao 4º EF 10h15 às 11h45  
Sala de 

Aprendizagens 

Ativas 

5 9 

Turma 3 (Inventors) – 2º ao 4º EF  17h50 às 19h20  5 9 

Turma 1 (Robotics) – 5º EF  8h30 às 10h 5 9 

Turma 2 (Robotics) – 6º ao 9º EF   13h30 às 15h  5 9 
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Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19 

 

As instituições de ensino, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, sejam públicas, privadas, comunitárias, 
confessionais e outras, independente do nível, etapa e modalidade de ensino deverão adotar as seguintes medidas gerais  de organização: 

Ação 
Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realiza
da 

Não 
realizada 

Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

Constituir o Centro de 
Operações de Emergência em 
Saúde para a Educação, 
denominado COE-E Local, cujas 
atribuições são as contidas no 
Art. 7º 

 Direção X  - Reuniões Periódicas para 
monitoramento do Plano de 

Contingência 

- Sala para Reuniões 

Construir Plano de 
Contingência para Prevenção, 
Monitoramento e Controle do 
Novo Coronavírus – COVID-
19, conforme Anexo I, e 
submetê-lo à aprovação do COE 
Municipal ou Regional, conforme 
a Rede de Ensino e esfera de 
gestão 

 Direção X  - Reuniões periódicas - Nenhum 

Informar e orientar de forma 
continuada a comunidade 
escolar e/ou acadêmica sobre 
as medidas de prevenção, 
monitoramento e controle da 
transmissão do novo 
coronavírus – COVID-19 
adotadas pela Instituição de 
Ensino e preconizadas como 
cuidados individuais e familiares. 

 Direção X  - Capacitações periódicas 
com todos os colaboradores 

(professores, técnico-
administrativos e 
estagiários), com 

apresentação do Plano de 
Contingência para 

Prevenção, Monitoramento e 
Controle do Novo 

Coronavírus – COVID-19; 
- Reunião com os pais e/ou 

responsáveis pelos 
estudantes (por nível/série) 

para apresentação do  Plano 

- Reuniões através do GoogleMeet, 
Plataforma EAD Salvatorina e Manual 

COM+VIDA 
- Disponível no site do colégio e por e-mail a 

todos os estudantes e colaboradores 
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de Contingência para 
Prevenção, Monitoramento e 
Controle do  Coronavírus – 

COVID-19; 
 

Providenciar a atualização dos 
contatos de emergência dos 
alunos e colaboradores antes 
do retorno das aulas, bem 
como mantê-los 
permanentemente atualizados 

 COE-CSBC X  - Realizado através do APP 
Rede Salvatoriana – para 
estudantes 
- Colaboradores – criação de 
um cadastro de emergência no 
Setor de Pessoal 

 

- APP Rede Salvatoriana 
- E-mail corporativo 

Organizar fluxos de sentido 
único para entrada, 
permanência, circulação e 
saída de alunos e 
colaboradores antes do 
retorno das aulas, visando 
resguardar o distanciamento 
mínimo obrigatório e evitar 
aglomerações 

 COE-CSBC X  - Sinalização interna do colégio 
para fluxo de sentido único, 
distanciamento seguro, 
identidade visual dos 
informativos, orientações sobre 
os cuidados com a saúde, 
entre outros.  

- Adesivos – Projeto COM+VIDA 

Priorizar a realização de 
reuniões seja de professores, 
com pais e comunidade 
escolar/acadêmica em geral por   
videoconferência, evitando a 
forma presencial e, quando não 
for possível, reduzir ao máximo o 
número de participantes e sua 
duração 

 Direção X  - Já está sendo realizado  - GoogleMeet e Plataforma EAD Salvatoriana 

Avaliar localmente as 
possibilidades de realização de 
atividade física, dando 
preferência para locais abertos, 
respeitando as normas 
sanitárias. 

 COE-CSBC X  - As atividades físicas estão 
sendo realizadas no pátio 
sendo um local aberto e 
arejado. 

- Nenhum 

Suspender a utilização de 
catracas de acesso e de 
sistemas de registro de ponto, 

 Direção X  - As catracas do colégio são por 
crachá de identificação. 
Portanto, continuarão a ser 

- Nenhum 
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cujo acesso e registro de 
presença ocorram mediante 
biometria, especialmente na 
forma digital, para alunos e 
trabalhadores 

usadas, sendo que serão 
higienizadas com maior 
frequência. 

- O registro ponto será mantido, 
mas com a higienização das mãos 
antes e depois do registro, através 

de dispenser de álcool gel. 

Documentar todas as ações 
adotadas pela instituição de 
ensino em decorrência do 
cumprimento das 
determinações desta Portaria, 
deixando-as permanentemente 
à disposição para consulta da 
população ou órgãos 
competentes. 

 COE-CSBC X  - Todas as ações serão 
devidamente documentadas através 
dos registros de reuniões do COE-

CSBC  e, também, fotografias. 
- O arquivamento de tais 

documentos ficará em pasta 
específica na Secrataria do 

colégio. 

- Relatórios e fotografias. 

Disponibilizar álcool em gel 
70% em locais estratégicos e 
de fácil acesso estimulando 
seu uso de forma ativa. 
 

 COE-CSBC X  - Totens de álcool com sensor 
para distribuição em locais 
estratégicos da instituição, 
evitando-se o contato das 

mãos com dispensers. 
- Dispenser de álccol gel em 

vários locais do colégio. 
  

- Álccol 70 

Disponibilizar nos banheiros 
pia com água corrente, 
sabonete líquido, toalhas de 
papel descartável ou 
preparações alcoólicas 
antissépticas 70 % em formato 
de gel, espuma ou spray. 

 COE-CSBC X  - Todos os banheiros da 
instituição possuem pia com 

água corrente, sabonete 
líquido, toalhas de papel e 
próximo dos banheiros tem 

preparações alcoólicas. 

- Sabonete líquido, toalhas de papel e álcool 
70% 

Suspender a utilização de 
bebedouros e estimular o uso 
de garrafas individuais pelo 
grupo docente, discente e 
demais colaboradores. 

 COE-CSBC X  - Foi liberado 1 bebedouro 
para abstecimento de 
garrafas de água e os 

estudanes foram 
orientados a trazerem 
suas garrafas de água 
de casa abastecidas. 

- Nenhum 
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As instituições de ensino também deverão implementar medidas de distanciamento social e de cuidado pessoal para 
alunos e trabalhadores, bem como promover, orientar e fiscalizar o uso obrigatório de máscara de proteção facial, executando as seguintes ações: 

Ação 
Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realiza
da 

Não 
realizada 

Metodologia  
(como é feito) 

Insumo (materiais) 

Uso de Máscaras 

Exigir uso obrigatório de 
máscaras, cobrindo nariz e 
boca e ajustado perfeitamente 
ao rosto obrigatório para todas 
as pessoas acima de 12 anos 
ou conforme as atualizações 
da Organização Mundial de 
Saúde. 

 COE-CSBC X  - Todos os colaboradores e 
alunos são orientados 

periodicamente, reforçado 
através das mídias digitais e 

monitoradas (equipes de apoio) 
do colégio. 

 

- Redes sociais do colégio, e-mail, APP 
Rede Salvatoriana 

 

Adotar a educação continuada 
e treinamento para o uso 
correto de máscaras conforme 
protocolo sanitário vigente.  

 

 COE-CSBC X  - Periodicamente os 
colaboradores e alunos 
recebem orientação e 

treinamento. 
 

- E mail 

Disponibilizar máscara de 
proteção facial de uso 
individual para todos os 
colaboradores. 

 COE-CSBC X  - Todos os colaboradores 
recebem  

mensalmente da instituição um 
kit de máscaras modelo 

PPF2/N 95.      Os kits terão a 
quantidade de 

máscara proporcional à carga 
horária. 

- Aquisição de máscaras. Valor 
aproximado de R$ 1.200,00 mensal 

Lavagem de mãos ou uso de álcool em gel 70 % 

Disponibilizar álcool em gel 70 
% ou estimular a lavagem de 
mãos antes da alimentação, 
antes e após manipular a 
máscara. 

 COE-CSBC X  - Todos os colaboradores e 
alunos recebem orientação 
periodicamente, reforçado 

através das mídias digitais e 
monitoradas (equipes de apoio) 

do colégio. 
 

- Redes sociais do colégio, e-mail, APP 
Rede Salvatoriana 
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Disponibilizar álcool em gel 
70% em pontos estratégicos e 
de fácil acesso do ambiente 
escolar. 

 COE-CSBC X  - Em vários pontos do 
colégio está diponibilizado 
dispenser com álcool gel 

70% 

- Álcool 70% 

Distanciamento Físico 

Garantir o distanciamento 
físico de pelo menos 1 metro 
entre as pessoas desde que 
ventilação cruzada naural e 
uso de máscara de proteção 
facial. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada 
para todos os educadores 

e alunos, reforçada 
através das mídias digitais 

e monitorada pelas 
equipes de apoio do 

colégio. 
 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, 
Manual COM+VIDA 

Garantir a marcação dos 
ambientes para o 
distanciamento físico seja 
respeitado. 

 COE-CSBC X  - Demarcações nos pisos 
com orientações para o 
distanciamento social 

seguro. 

- Adesivos do Projeto COM+VIDA 

Delimitar e manter a 
informação visível em relação 
a capacidade máxima de 
pessoas nos diferentes 
ambientes. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 
 

- E mail corporativo, APP Rede 
Salvatoriana, Manual COM+VIDA 

O distanciamento físico 
preconizado deve ser 
observado e respeitado 
também em escadas, escadas 
rolantes, elevadores e outros 
ambientes de fluxo de 
pessoas. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas 

equipes de apoio do 
colégio. 

 

- E mail corporativo, APP Rede 
Salvatoriana, Manual COM+VIDA 



Página | 19  

 

Orientar alunos e 
trabalhadores evitar 
comportamentos sociais tais 
como aperto de mãos, abraços 
e beijos. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, 
Manual COM+VIDA 

Garantir o distanciamento 
físico de pelo menos 1,5 
metros e quando possível 2,0 
metros entre as pessoas 
quando não houver viabilidade 
da ventilação natural cruzada 
ou do uso de máscara de 
proteção facial de forma 
ininterrupta. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, 
Manual COM+VIDA 

Ventilação  natural cruzada de ambiente 

Garantir que os espaços 
estejam ventilados 
naturalmente mantendo 
janelas e portas abertas. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, 
Manual COM+VIDA 

Evitar ou suspender a uilização 
de locais com baixa ventilação. 

 COE-CSBC X  - Todos os ambientes do 
colégio são ventilados. 

- Nenhum 

Estimular o uso de ambientes 
abertos e arejados como 
praças e pátios, dispor de 
recursos como o 
escalonamento para evitar 
aglomeração de pessoas ou 
contatos entre diferentes 
turmas. 

 COE-CSBC X  - A praça e pátio estão 
sendo utilizados para as 
atividades pedagógicas e 
horários de intervalos são  
escalonados por níveis. 

- Nenhum 

Aglomeração de pessoas 
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Evitar a aglomeração de 
pessoas 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio e portaria do 
colégio. 

- Escalonamento de 
alunos e colaboradores 
para entrada, saída e 

intervalos. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, E 
mail corporativo,  Manual COM+VIDA 

Restringir o acesso a escola 
exclusivamente às pessoas 
que tenham atividades no 
respectivo turno 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio e portaria do 
colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, E 
mail corporativo,  Manual COM+VIDA 

Realizar a higienização com 
água e sabão dos ambientes 
sempre que possível e após 
cada uso. 

 Equipe de 
limpeza 

X  - Orientação para a equipe 
de limpeza. 

 

- Manual de Higiene e Desinfecção 
- Materiais de limpeza e produto 

sanitizante 
 

Higienizar com maior 
frequência superficies toque 
recorrente 

 Equipe de 
limpeza 

X  - Orientação para a equipe 
de limpeza. 

 

- Manual de Higiene e Desinfecção 
- Materiais de limpeza e produto 

sanitizante 
 

Evitar a utilização de toalhas 
de tecido em todos os 
ambientes ou outros materiais 
que dificultem a limpeza e não 
sendo possível realizar a troca 
após cada utilização. 

 Equipe de 
limpeza 

X  - Orientação para a equipe 
de limpeza. 

 

- Manual de Higiene e Desinfecção 
- Materiais de limpeza e produto 

sanitizante 
 

Evitar o compartilhamento de 
materiais de uso pessoal. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, E 
mail corporativo,  Manual COM+VIDA 
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Higienizar a cada uso 
materiais e utensílios de uso 
comum como colchonetes, 
tatames, trocadores, cadeiras 
de alimentação, beços, 
brinquedos entre outros. 

 Equipe de 
limpeza, 

professores e 
monitores de 
sala de aula 

X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- Manual de Higiene e Desinfecção 
- Materiais de limpeza e produto 

sanitizante 
 

Garantir sempre que possível 
material individual e 
higienizado para o 
desenvolvimento das 
atividades pedagógicas. 

 Equipe de 
limpeza, 

professores e 
monitores de 
sala de aula 

X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 
mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 
de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, E 
mail corporativo,  Manual COM+VIDA 

Locais em que aconteçam alimentação 

Garantir o distânciamento de 
no mínimo 2 metros entre as 
pessoas no refeitório ou locais 
em que sejam realizadas 
alimentações. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, E 
mail corporativo,  Manual COM+VIDA 

Estimular a lavagem de mãos 
antes da alimentação. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, E 
mail corporativo,  Manual COM+VIDA 

Estimular a lavagem de mãos 
antes de retirar e colocar a 
máscara. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada através das 

mídias digitais e 
monitorada pelas equipes 

de apoio do colégio. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, E 
mail corporativo,  Manual COM+VIDA 
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Observar os cuidados 
referentes a distribuição de 
pratos e talheres. 
Preferencialmente utilizar 
embalagens individuais, ou na 
ausência dessas entregar os 
talheres evitando a 
manipulação por diferentes 
pessoas. 

 COE-CSBC X  -  Orientação para a 
equipe de limpeza. 

 

- Nenhum 

Substituir os sistemas de 
autoserviço de bufê uilizando 
porções individualizadas ou 
disponibilizar funcionários 
específicos para auxiliar no 
porcionamento de alimentos. 

X COE-CSBC   - Nenhum - Nenhum 

Garantir a segurança sanitária 
na distribuição da alimentação 
escolar na rede de ensino 
durante a pandemia do novo 
coronavírus – COVID 19. 

X COE-CSBC   - Nenhum - Nenhum 

Estabelecer horários alernados 
de distribuição de alimentos 
com o objetivo de evitar 
aglomerações. 

X COE-CSBC   - Nenhum - Nenhum 

 
 

 
Instituições de ensino que possuam em suas dependências crianças menores de seis anos ou com algum grau de dependência 

Ação Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada Não 
realizada 

Metodologia  
(como é feito) 

Insumo (materiais) 

Adotar medidas para que as 
crianças recebam auxílio para 
as atividades de higiene. 

 COE-CSBC X  - Todas as salas de aulas 
da 
Ed. Infantil possuem 
monitoras específicas, 
sendo que as mesmas 
farão o apoio aos alunos. 

- Nenhum 



Página | 23  

 

 
 

 

 
Instituições de ensino em que houver a necessidade de realizar troca das fraldas dos alunos: 

Ação Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada Não 
realizada 

Metodologia  
(como é feito) 

Insumo (materiais) 

Orientar os colaboradores 
responsáveis pela troca a usar 
luvas descartáveis e a realizar 
a adequada lavagem das mãos 
da criança após o 
procedimento. 

 COE-CSBC X  - Já temos um 
procedimento de trocas de 
fraldas com luvas 
descartáveis e 
higienização criteriosa do 
trocador implantado e em 
execução. 

- Email corporativo 

 
 

 
Sobre a busca de pessoas sintomáticas ou contactantes: 

Ação Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada Não 
realizada 

Metodologia  
(como é feito) 

Insumo (materiais) 

Realizar a busca ativa de 
pessoas com sintomas 
respiratórios ou que morem 
com pessoas que estejam com 
caso suspeito ou confirmado 
da COVID 19, diariamente 
como requisito para entrar e 
frequentar a Instituição de 
Ensino. 

 COE-CSBC X  A instituição tem um formulário de 
preenchimento diário através 

do google forms. 

- Nenhum 
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São medidas a serem adotadas em casos de suspeita ou confirmação de COVID 19 na comunidade escolar e ou acadêmica 

Ação Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada Não 
realizada 

Metodologia  
(como é feito) 

Insumo (materiais) 

Orientar os colaboradores e 
alunos a seguir o fluxo 
previamente estabelecido e 
comunicado a comunidade 
escolar /acadêmica. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada  através das mídias 
digitais a comunicar o COE-
CSBC  sobre os casos 
suspeitos. 

- GoogleMeet, APP Rede Salvatoriana, 
E mail corporativo,  Manual 
COM+VIDA 

Organizar uma sala de 
isolamento ou encaminhar 
para atendimento na unidade 
de saúde ou assistência de 
saúde conforme delimitado no 
plano. 

 Direção X  - Sala de isolamento próximo 
da recepção (devidamente 
identificada) 

- Adesivos de identificação – Projeto 
COM+VIDA 
- Sofá, mesa 
- Álcool gel 

 

Identificar o serviço de saúde de 
referência para notificação e 
encaminhamento dos casos de 
suspeita de contaminação 

 COE-CSBC X  - CAIS Petrópolis – Centro de 
Triagem COVID-19 em Passo 
Fundo  

- Nenhum 

Reforçar a limpeza dos 
objetos e das superfícies 
utilizadas pelo caso suspeito, 
bem como da área de 
Isolamento 

 COE-CSBC  e 
Equipe de 
limpeza 

X  - Após o encaminhamento 
do caso suspeito, a equipe 
de limpeza fará a 
higienização da Sala de 
Isolamento. 

- Nenhum 

Promover o isolamento imediato 
de qualquer pessoa que 
apresente os 
sintomas gripais 

 COE-CSBC , SIE 
– Serviço de 
Inspetoria de 
Estudantes 

X  - Identificando um caso 
suspeito, o mesmo será 
encaminhado ao SIE – Serviço 
de Inspetoria de Estudantes 
que conduzirá o suspeito à sala 
de isolamento. 
- Estudantes: será realizado 
contato com os pais e/ou 
responsáveis para que venham 
buscar o estudante e levá-lo ao 
CAIS Petrópolis. 

- Colaborador: será encaminhado 

- Nenhum 
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ao CAIS Petrópolis. 

Informar imediatamente a rede 
de saúde do município sobre a 
ocorrência de casos 
suspeitos, para que seja 
investigado seu vínculo  com 
outros casos atendidos de 
síndrome gripal e, em caso 
positivo, retornar essa 
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 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada, 
reforçada  através das mídias 
digitais a comunicar o COE-
CSBC  sobre os casos 
suspeitos. 
- O COE-CSBC  fará a 
comunicação a vigilância 
municipal nos emails: 
emilenes@pmpf.rs.gov.br e 
vignotifica@pmpf.rs.gov.br  

- Nenhum 

Monitorar os membros da 
comunidade escolar, garantindo 
que o retorno adequado seja o 
mais seguro conforme o 
protocolo vigente. 

 COE-CSBC X  Orientação realizada, reforçada 
através das mídias digitais e 
monitorada pelas equipes de 

apoio do colégio. 

- Nenhum 

Garantir e proteger o 
afastamento de colaboradores 
sintomáticos. 

 COE-CSBC X  Orientação realizada, reforçada 
através das mídias digitais e 
monitorada pelas equipes de 

apoio do colégio. 

- Nenhum 

Garantir e proteger o 
afastamento de colaboradores 
sintomáticos em decorrência de 
tratamento ou isolamento 
domiciliar por suspeita ou 
confirmação de COVID 19. 

 COE-CSBC X  Orientação realizada, reforçada 
através das mídias digitais e 
monitorada pelas equipes de 

apoio do colégio. 

- Nenhum 

 
São medidas a serem adotadas no transporte escolar de alunos: 

mailto:emilenes@pmpf.rs.gov.br
mailto:vignotifica@pmpf.rs.gov.br
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Ação Não se 
aplica 

Responsável 
pela ação 

Realizada Não 
realizada 

Metodologia  
(como é feito) 

Insumo (materiais) 

As janelas deverão ser 
mantidas abertas para 
propiciar a ventilação cruzada 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada 
para as empresas 
responsáveis pelo 
transporte dos alunos. 

- E mail corporativo 

Antes do embarque deverá ser 
realizada busca ativa diária em 
todos os alunos de sintomas 
de síndrome gripal sendo 
proibido o ingresso e 
transporte de alunos com 
sintomas identificados. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada 
para as empresas 
responsáveis pelo 
transporte dos alunos. 

- E mail corporativo 

Não permitir ingresso de 
qualquer pessoa no veículo 
sem uso de máscara e garantir 
seu uso durante todo o 
percurso de acordo com as 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada 
para as empresas 
responsáveis pelo 
transporte dos alunos. 

- E mail corporativo 

Higienizar o veículo sempre 
antes e depois da uilização. 

 COE-CSBC X  - Orientação realizada 
para as empresas 
responsáveis pelo 
transporte dos alunos. 

- E mail corporativo 
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Medidas gerais 
Detalhar outras medidas adotadas pela Instituição de Ensino (se houver): 

 Medidas 
Método (ex: como é feito e 

quantas vezes) 
Insumos Utilizados (ex: materiais 

utilizados) 
Responsável 

1 Manual COM+VIDA 
Manual com todas as orientações 

para a comunidade educativa. 
Disponível no site do colégio, nos e-

mails dos estudantes e colaboradores 
COE-CSBC  e Direção 

2 
Manual de Higiene e 
Desinfecção  

Manual com todas as orientações 
para limpeza e desinfecção dos 

espaços escolares 
Disponível aos colaboradores da limpeza 

Elisandra Elisabete Taufer da Silva Responsável 
pelos Serviços Gerais 

 
 
Passo Fundo, 04 de março de 2022 
 
COE – CSBC  
 
 

 
 
 


