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RESUMO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
Os especialistas em saúde aprendem mais sobre COVID-19 todos os dias e, conforme 
à medida que as informações se tornam disponíveis, são atualizadas as 
recomendações. Conforme nosso conhecimento e compreensão do COVID-19 se 
desenvolvem, nossos protocolos de segurança podem mudar. O manual Protocolos de 
Segurança COVID-19 da PACA foi desenvolvido com base nas informações do 
Center for Disease Control (CDC) e do Ministério da Saúde do Brasil. A PACA 
continuará a oferecer ensino a distância para apoiar os alunos que não podem retornar 
ao campus. 
 
A seguir, disponibilizamos um resumo das medidas de saúde, segurança e prevenção 
que a PACA implementou para ajudar a garantir o bem-estar de nossa comunidade 
escolar quando reabrirmos nosso campus. 
 

 

 
Acesso controlado ao campus (por exemplo, verificação de 
temperatura). 
 

 

 
Implementação de protocolos de limpeza, higienização e 
higiene. 
 

 

 
Uso obrigatório de máscaras por funcionários, alunos e 
visitantes enquanto estiverem no campus. 
 

 
 

 
Comunicação e aplicação de medidas de distanciamento social. 
 

  
 

 
Modificação de eventos e atividades para limitar o número de 
pessoas e aplicar medidas de distanciamento social. 
 

 

Uso contínuo de plataformas on-line e virtuais em conjunto 
com a instrução no campus. 
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Responsabilidades dos Pais 
• As famílias devem verificar a saúde de seus filhos e manter os alunos em casa 

quando estiverem doentes. 
• Os pais devem notificar a escola (marcia.kunihiro@paca.com.br) se: 

o uma criança ou membro da família foi exposto ou teve contato próximo 
com alguém com COVID-19 (por contato próximo entende-se estar a 
menos de 2 metros por 15 minutos ou mais); 

o uma criança ou membro da família tem um caso confirmado de COVID-
19. 

 
Responsabilidades da Escola 

• Fornecer um ambiente de aprendizagem seguro para a aprendizagem no 
campus: 

o Verificar temperatura na chegada à escola; 
o Manter obrigatório o uso de máscaras faciais obrigatórias no campus; 
o Preservar o distanciamento social; 
o Manter estações de desinfetante de mãos em cada sala de aula e em locais 

importantes do campus; 
o Manter a ventilação natural nas salas de aula com as janelas e portas 

abertas. 
• Oferecer ensino a distância para apoiar os alunos que não podem retornar ao 

campus. 
• Receber informações da família e avisar a enfermeira da escola, Marcia 

Kunihiro (marcia.kunihiro@paca.com.br) para iniciar o Rastreamento de 
Contatos. 

• Notificar os membros da comunidade / classe com os quais o indivíduo está em 
contato. 

• Comunicar aos membros afetados da comunidade / classe: 
o Procedimentos de quarentena; 
o Retorno seguro às expectativas da escola; 
o Protocolos de teste; 
o Data em que as aulas serão retomadas. 

Nota: A data em que uma aula será retomada depende da programação 
híbrida. Será levado em consideração o tempo necessário para que todos 
os envolvidos recebam os resultados do teste. 
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• Notificar o estado e as autoridades educacionais sobre os casos confirmados em 
nossa comunidade conforme determinado pelas autoridades governamentais 
(SIMI). 

 
Sintomas do COVID-19 
De acordo com o CDC, as pessoas com COVID-19 apresentam uma ampla variedade 
de sintomas relatados - de sintomas leves a doenças graves. Os sintomas podem 
aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus que causa COVID-19. Qualquer 
aluno, corpo docente e funcionário que apresentar um dos sintomas abaixo deverá 
permanecer em casa (ou será mandado para casa se estiver no campus). 
 
Os sintomas identificados pelo CDC incluem: 

• Febre ou calafrios de 37,5 C (99,5 F) ou superior; 
• Tosse; 
• Nova perda de sabor ou cheiro; 
• Falta de ar ou dificuldade para respirar; 
• Fadiga; 
• Dores musculares ou corporais; 
• Dor de cabeça; 
• Dor de garganta; 
• Congestão ou nariz escorrendo; 
• Náusea ou vômito; 
• Diarréia; 
• Perda de apetite, 

 
Esta lista não inclui todos os sintomas possíveis do COVID-19. Pessoas com o vírus 
podem apresentar alguns, todos ou nenhum desses sintomas. 
 
Protocolos de Teste Aceitáveis 
Seguindo as recomendações do CDC, a PACA aceita os seguintes testes: 

• Teste de PCR baseado em saliva de uma farmácia ou laboratório (menos 
invasivo; com base na saliva; resultados em 15 min-24 horas), 

• Antígeno nasal de uma farmácia (menos invasivo; envolve secreção nasal; 
resultado em 15-90 min), 

• Teste de PCR baseado em secreção nasal de um laboratório (este é mais 
invasivo; envolve raspagem nasal profundo, resultados em 2-3 dias). 
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Aluno Exposto e Irmãos 
Se alunos foram expostos na escola, a escola ligará para os pais para providenciarem a 
coleta imediata do aluno e dos irmãos. Esses alunos e irmãos não podem voltar para 
casa de ônibus, Uber ou táxi. 
 
Os alunos expostos ao COVID-19 podem retornar à escola sob uma destas duas 
condições: 

1. Quarentena em casa por 14 dias; 
2. Conclusão de um dos protocolos de teste aceitáveis 5 dias após a exposição E 

com um resultado de teste COVID-19 negativo. 
 
Os alunos darão continuidade ao aprendizado por meio do ensino a distância (Seesaw 
para alunos da Pré-escola e Ensino Fundamental I; Canvas para alunos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio). 
 
No caso de irmãos de alunos, a PACA permitirá que voltem à escola assim que o 
irmão exposto ao COVID retornar (após 14 dias de quarentena ou teste individual 
negativo 5 dias após a exposição). A escola reserva-se o direito de fornecer 
orientações mais especificas sobre o retorno à instituição. 
 
O resultado negativo do teste deve ser comunicado à escola 
(marcia.kunihiro@paca.com.br) 24 horas antes da previsão de retorno às aulas. Assim 
que a escola receber o resultado negativo do teste, iremos confirmar com os pais e 
notificar todas as partes pertinentes de que o aluno e seus irmãos têm permissão para 
retornar ao campus. 
 
Aluno e Familiares Sintomáticos 
Se um aluno apresentar sintomas de COVID-19 na escola, a escola ligará para os pais 
para providenciar o recolhimento imediato do aluno e dos irmãos. Estudantes 
sintomáticos e seus familiares não podem voltar para casa de ônibus, Uber ou táxi. 
 
Alunos(as) sintomáticos(as) podem retornar ao campus sob uma destas duas opções: 

1. Quarentena em casa por 14 dias E sem sintomas por 48 horas sem qualquer 
medicação para reduzir a febre. A escola reserva-se o direito de fornecer 
orientações sobre o retorno aceitável à escola; 
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2. Complete um dos protocolos de teste aceitáveis 5 dias após a exposição E com 
um resultado de teste COVID-19 negativo. 

 
Os alunos darão continuidade ao aprendizado por meio do ensino a distância (Seesaw 
para alunos da Pré-escola e Ensino Fundamental I; Canvas para alunos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio). 
 
No caso de irmãos de alunos, a PACA permitirá que voltem à escola assim que o 
irmão que teve sintomas do COVID retornar (após 14 dias de quarentena ou teste 
individual negativo 5 dias após a exposição). A escola reserva-se o direito de fornecer 
orientações mais especificas sobre o retorno à instituição. 
 
O resultado negativo do teste deve ser comunicado à escola 
(marcia.kunihiro@paca.com.br) 24 horas antes da previsão de retorno às aulas. Assim 
que a escola receber o resultado negativo do teste, iremos confirmar com os pais e 
notificar todas as partes pertinentes de que o aluno e seus irmãos têm permissão para 
retornar ao campus. 
 
Membros individuais e familiares confirmados do COVID-19 
Todas as famílias, alunos e funcionários da PACA são legalmente responsáveis por 
notificar a escola (marcia.kunihiro@paca.com.br) se eles ou uma pessoa com quem 
convive foi diagnosticada com COVID-19, ou ainda, se tiver contato com uma pessoa 
diagnosticada com COVID-19. 
 
Os pais e/ou responsáveis pelos alunos serão notificados no caso de um caso 
confirmado de COVID-19. Caso confirmado de COVID-19 pode levar a uma 
quarentena de todos os alunos daquela série, mas não necessariamente exigirá a 
quarentena de toda a escola. A PACA fornecerá orientações sobre as próximas etapas. 
 
Se qualquer membro da comunidade da PACA for diagnosticado com COVID-19, 
todas as pessoas que tiveram contato próximo com a pessoa infectada (considera-se 
contato próximo a distância de 2 metros por 15 minutos ou mais), devem entrar em 
quarentena em casa por 14 dias ou apresentar teste negativo 5 dias após a exposição ao 
vírus. 
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Qualquer aluno(a) ou membro da família que teste positivo para COVID-19: 
1. Ele e seus familiares não poderão entrar no campus e devem entrar em 

quarentena em domiciliar por 14 dias a partir da data em que os primeiros 
sintomas aparecerem. 

2. Eles continuarão seu aprendizado por meio do ensino a distância (Seesaw para  
alunos da Pré-escola e Ensino Fundamental I; Canvas para alunos do Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio). 

3. Eles podem retornar ao aprendizado no campus sob estas três condições: 
1) Quarentena em casa por 14 dias; 
2) Ausência de sintomas por 48 horas sem qualquer medicamento para 

reduzir a febre; 
3) Apresentação de resultado negativo para a COVID-19 ou um atestado 

médico afirmando que o indivíduo pode retornar às atividades escolares 
regulares sem risco para terceiros; 

4. A PACA permitirá que os irmãos de um aluno com COVID-19 retornem à 
escola assim que:  

1) Todos os resultados dos testes deles forem negativos ou com atestado 
médico, afirmando que o aluno pode retornar à escola regularmente sem 
risco para terceiros; 

2) Aquele aluno tiver liberação para retornar à escola também.  
 
A PACA reserva-se o direito de fornecer orientações sobre o retorno aceitável à 
escola. 
 
O resultado negativo do teste deve ser comunicado à escola 
(marcia.kunihiro@paca.com.br) 24 horas antes da previsão de retorno às aulas. Assim 
que a escola receber o resultado negativo do teste, iremos confirmar com os pais e 
notificar todas as partes pertinentes de que o aluno e seus irmãos têm permissão para 
retornar ao campus. 
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Comunicação 
As notificações diretas serão fornecidas às famílias por e-mail usando a plataforma de 
comunicação PlusPortal. É importante que as famílias mantenham suas informações 
de contato atualizadas com a escola. 
 
A escola informará os pais sobre: 

§ Procedimentos de quarentena; 
§ Retorno seguro à escola; 
§ Protocolos de teste aceitáveis; 
§ Data em que as aulas serão retomadas. 

Nota: A data em que uma aula será retomada depende da 
programação híbrida. Será levado em consideração o tempo 
necessário para que todos os envolvidos recebam os resultados do 
teste. 

 
Para saber mais sobre como configurar o PlusPortal do PACA, entre em contato com 
cintia.kuhn@paca.com.br. 
 
No campus (chegada, salas de aula, atividades, etc.) 
Chegada 

• Haverá aferição de temperatura para todos na entrada da escola ou quando 
entrar no ônibus. 

• Todos no campus devem usar máscaras o tempo todo. 
• Todos deverão usar álcool em gel nas mãos ao entrar na escola e salas de 

aula. 
• Todos caminharão sobre tapetes higienizadoras de calçados em áreas-chave 

do campus, especialmente na entrada de cada sala de aula e escritórios. 
• Todos serão encorajados a manter distância social. 
• Haverá locais designados para os pais/responsáveis entregarem seus filhos e 

virem buscá-los. 
 
Salas de Aula 

• As carteiras são colocadas de acordo com protocolos de distância social e 
posicionadas de forma que todos os alunos fiquem voltados para a mesma 
direção. Também serão feitas tentativas de promover as atividades ao ar livre 
sempre que possível. 
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• Os pertences pessoais trazidos para a escola devem ser minimizados. Os 
pertences  
pessoais podem incluir mochila, roupas, protetor solar, garrafa de água e 
comida em embalagens. 
o Os alunos do ensino fundamental e médio terão permissão para usar seus 

armários para guardar seus pertences pessoais. 
o Alunos do Ensino Médio não poderão usar seus armários devido à falta 

de distanciamento entre os armários. 
o Mochilas e pertences pessoais não devem ficar no chão do ônibus escolar 

ou das salas de aula. 
 
Limpeza e Higiene 

• A equipe de limpeza segue rígidos protocolos de limpeza e higienização 
rígidos para todas as salas de aula, banheiros, refeitório e áreas comuns. 

• Sinais são colocados em todas as áreas principais: 
o Sintomas, autoavaliação do COVID-19 e distanciamento físico adequado; 
o Sinais de higiene das mãos e etiqueta respiratória afixados em todos os 

banheiros, salas de aula e salas de reunião; 
o Protocolos de higienização de mãos adequados publicados em todas as 

estações de higienização de mãos; 
o Indicador de distanciamento físico colocados nos pisos de pontos de 

entrada com alto tráfego. 
 
Lanches, Intervalos e Almoços 

• Pausas para lanches / horários de almoço e rotinas associadas foram 
desenvolvidas pela escola para garantir que as chances de contato e 
transmissão sejam minimizadas. Encorajamos todos os alunos a trazerem 
seus lanches em sacolas descartáveis. 

• Almoços: 
o O aluno pode comprar um almoço e o custo da refeição será adicionado à 

mensalidade do próximo mês. 
o Os alunos podem trazer seu almoço em uma embalagem descartável. 
o Os alunos não estão autorizados a pedir comida de fontes externas. 
o As mesas e cadeiras do refeitório serão dispostas de forma escalonada e 

com distanciamento social. 
o O refeitório será limpo antes de cada grupo de alunos chegar para o 

almoço. 
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• Os alunos do Ensino Fundamental I terão recreio após o almoço. A PACA 
tem um plano para minimizar o número de contatos entre alunos no 
playground. 

• Os alunos devem trazer uma garrafa de água de casa. As fontes de água 
foram modificadas para permitir encher apenas garrafas de água individuais. 

• Os equipamentos do playground são abertos aos alunos com horários 
alternados e monitores irão orientar os alunos a manter protocolos de 
distanciamento social. 

 
Atividades em grupo 

• As assembleias poderão ser realizadas seguindo protocolos adequados de  
distanciamento social. 

• Ginásios serão usados com regras de distanciamento físico. As aulas de 
Educação Física serão realizadas fora (no campo de futebol) sempre que 
possível. 

• As excursões curriculares ou eventos esportivos foram cancelados e não 
serão reagendados até novas diretrizes. 

 
Máscaras 
Todos os alunos usarão máscaras enquanto estiverem no campus. Os alunos precisam 
trazer 2 sacolas plásticas lacradas e 2 máscaras limpas. Um saco com a etiqueta 
“limpo” para armazenar as duas máscaras extras. A outra bolsa identificada como 
“máscara usada” para guardar a máscara usada. Após o almoço, os alunos trocarão 
suas máscaras e colocarão as máscaras usadas no saco plástico “máscaras usadas”. 
Cada bolsa e máscara deve ser etiquetada com o nome do seu filho. 
 
Uma vez que as máscaras vêm em uma variedade de tamanhos e se encaixam, os pais 
são responsáveis por garantir que as máscaras de seus filhos se encaixem 
corretamente. Seguindo as diretrizes do CDC, a PACA recomenda que as máscaras: 

• Tenham duas ou mais camadas de tecido lavável e respirável; 
• Cubram completamente o nariz e a boca de seu filho; 
• Encaixem-se confortavelmente nas laterais do rosto e não deixem espaços 

vazios; 
• Tenham um fio nasal ajustavel para evitar que o ar vaze pela parte superior 

da máscara. 
• As máscaras de pano reutilizáveis devem ser lavadas todas as noites (podem 

ser incluídas com a roupa normal). 
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Exceções plausíveis com relação a exigência do uso de máscaras poderão ser 
consideradas. Os alunos com dificuldades sensoriais ou respiratórias podem ser 
dispensados pelo diretor da escola com base em protocolos de saúde e atestado 
médico. 
 
Professores e funcionários são obrigados a usar máscaras de acordo com as diretrizes 
do Ministério da Educação, Ministério da Saúde e CDC. Docentes e funcionários com 
dificuldades sensoriais ou respiratórias podem ser dispensados por seu supervisor com 
base em protocolos de saúde, mas devem usar algum tipo de EPI (proteção facial). 
 
Monitoramento de Temperatura 
Todos os alunos, funcionários e visitantes da PACA devem ter sua temperatura 
verificada diariamente. Seguindo as recomendações do CDC, a temperatura da febre é 
de 37,5 ° C ou superior. 

• Se vierem de ônibus, os alunos terão a temperatura verificada pelo monitor 
do ônibus. Estudantes com febre não serão permitidos no ônibus. 

• Se vierem de carro, todos os ocupantes terão a temperatura verificada pelos 
guardas no portão da frente. Se algum dos ocupantes tiver febre, será 
solicitado que volte para casa. 

 
Transporte de ônibus 
Cada aluno que vier de ônibus terá sua temperatura verificada pelo monitor do ônibus 
antes de entrar no ônibus. Se o aluno estiver com febre, ele não poderá entrar no 
ônibus e deverá ficar em casa. 
 
Os alunos que entrarem no ônibus usarão álcool em gel nas mãos e tapetes 
desinfetantes para calçados. As máscaras devem ser usadas o tempo todo. Os alunos 
que são irmãos poderão sentar-se juntos. Todos os outros alunos serão incentivados a 
se sentar com o distanciamento social apropriado, se possível. Não será permitido 
comer no ônibus. Os alunos devem manter suas mochilas e pertences pessoais no colo. 
 
Os ônibus serão totalmente limpos e desinfetados depois que os alunos forem deixados 
na PACA e depois que voltarem para casa. 
 
Ensino a Distância 
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De acordo com as autoridades locais, o retorno físico à escola em 35% é voluntário e 
baseado na escolha dos pais / responsáveis, especialmente para as pessoas 
consideradas do grupo de risco. Para os pais / responsáveis que optam por não mandar 
seus filhos de volta à escola, o ensino a distância é fornecido. 
 
A expectativa dos alunos envolvidos no ensino a distância é que eles estejam online 
com a câmera ligada, engajados e participativos com a supervisão dos pais. 
 
A PACA usará o Seesaw para as classes do Ensino Infantil e Fundamental I, Canvas 
para as aulas do Ensino Fundamental II e Ensino Medio, PlusPortals como o Portal 
Acadêmico e plataformas do Office 365 para o aprendizado online. 
 
Outros links importantes para comunicação contínua incluem: 
 
Página de atualizações do COVID-19: https://www.paca.com.br/covid-19.html (cartas 
dos pais / responsáveis e atualizações específicas do COVID-19) 
 
Página da EAD: https://www.paca.com.br/students.html (portal virtual de 
aprendizagem e recursos para famílias com EAD) 
 
Os pais / responsáveis são incentivados a encaminharem qualquer dúvida para a 
equipe de liderança da escola através deste e-mail: covidinfo@paca.com.br. 
 


