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Introdução

Ações do Grupo Trivento Educação

       Reestruturação do ambiente físico em geral;
       Reestruturação interna.

Distanciamento social e higiene pessoal

       Uso de máscaras;
       Tipos de máscaras;

      Limpeza;
      Comunicação.

Monitoramento de Saúde

       Síndrome Gripal em alunos.

       Outros afastamentos;
       Aviso sobre vacinação.



Olá alunos de Altamira, Itabirito e Lorena! 

Em março de 2020, sua vida mudou em vários aspectos. Se nesta época você já era um 
estudante, você teve que entrar na nossa NAV e decolar rumo a um mundo regido por 
tecnologia, isolamento, distanciamento e aprendizado. Talvez tenha entrado em uma unidade 
da Trivento Educação no auge da Pandemia de COVID19, mesmo assim, com certeza, 
acompanhou de perto a constante evolução realizada pelo grupo TRIVENTO EDUCAÇÃO. E esta 
é mais uma delas: a terceira versão do Protocolo de Biossegurança, dá origem a este manual! O 
grupo TRIVENTO EDUCAÇÃO continua usando a tecnologia e o avanço da ciência ao favor da 
educação, para aproximar cada vez mais alunos e professores, de forma digital ou presencial e 
também para tornar as unidades mais seguras possíveis, amparados por decretos, opinião de 
especialistas e recomendações definidas pelos órgãos responsáveis.

Novamente, este manual vai te mostrar as ações tomadas, o cuidado com você e sua segurança. 
Também vai te ajudar a tomar decisões e saber como agir em no ambiente escolar.

Comprometido em seguir as recomendações definidas pelos órgãos responsáveis, o grupo 
TRIVENTO elaborou este manual com os protocolos sanitários para a continuidade das aulas 
presenciais nas unidades de Altamira/PA, Lorena/SP e Itabirito/MG. 
É importante destacar que as condições para a retomada das aulas presenciais são vinculadas 
aos indicadores de saúde do plano de governo Federal e Estadual, além das orientações das 
autarquias Municipais. Também é baseado no aumento da cobertura vacinal, o que torna 
imprescindível a vacinação neste momento e a observação da curva de contagem de casos de 
COVID-19 e da própria decisão do comitê de retomada das aulas, compartilhada com alunos. 

Este manual tem como objetivo principal te entregar medidas de proteção baseados nas 
seguintes diretrizes e recomendações do Ministério da Saúde, quanto ao:

A) controle de engenharia: alterações estruturais que ajudam a reduzir a propagação e a 
concentração de agentes infecciosos nos ambientes, o número de áreas com potencial 
exposição, e o número de pessoas expostas, como: melhorias na ventilação natural ou 
instalação de barreiras físicas que evitem a dispersão do vírus; 

B) controle administrativo: mudanças organizacionais nas políticas ou rotinas de trabalho que 
minimizem a exposição a um risco, sua duração, frequência e intensidade, como: redistribuição 
de turnos de trabalho ou refeição em espaços coletivos, implementação de regime de escala e 
trabalho remoto; 

C) proteção individual: estratégias e equipamentos que protegem os indivíduos, como os EPI 
adequados ao risco e usados corretamente. 
Então vamos lá alunos, sua unidade já está preparada para te receber! Aproveite ao máximo.

Prof. Pedro Henrique Ibarra
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Reestruturação do ambiente físico em geral como:

Reestruturação interna:

Sinalização e demarcação do piso com fluxo de circulação adequada para as pessoas, para 
evitar aglomerações, onde houver possibilidade de formação de filas;
Reestruturação das salas de aula, conforme orientações governamentais;
Sinalização de todo o prédio escolar com instruções e informações sobre o COVID-19;
Sinalização com dizeres informativos;
Instalação de totens de álcool em gel nas entradas da escola; 
Instalação de dispensadores de álcool em gel em locais estratégicos para facilitar a 
higienização das mãos.

Estruturação do Comitê de retomada às aulas presenciais;
Elaboração de protocolos para alunos, colaboradores e professores com treinamento 
completo para colaboradores e professores;
Vídeo educativo para alunos;
Elaboração do plano de retomada por grupos e turmas;
Aprimoramento da plataforma NAV;
Treinamento de todos os colaboradores sobre os procedimentos adotados e orientações de 
segurança para as atividades presenciais; 
Aquisição de termômetros infravermelhos;
Aquisição de desinfetante virucida, comprovadamente eficaz contra SARS-COV-2 (Vírus da 
COVID19) com protocolo de higienização ;
Abertura e permanência das janelas e portas da escola e dos demais ambientes possíveis, 
abertas para a garantia da ventilação adequada.

Conheça as principais ações
do Grupo Trivento Educação
já realizadas ao longo dos anos 
de 2020/2021 para retomada 
das atividades e aulas 
presenciais, que vem sendo 
atualizadas constantemente.
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Uso de máscaras: 

Use sempre a máscara, cobrindo todo o nariz e boca. 
Permaneça com a máscara durante todo o período de atividades na escola, inclusive na 
sala de aula; 
Lembre-se de nunca puxar sua máscara para baixo do queixo, pois isso a coloca em contato 
direto com uma superfície do seu corpo que poderia estar contaminada;

Utilize as máscaras do tipo:

Preferencialmente: N95 OU PFF2; a máscara pode ser utilizada por até 15   dias. Para a 
reutilização é necessário a deixar “repousando” em local arejado sem luz solar diretamente 
sobre ela, por no mínimo 3 dias.

Higienize as mãos após tocar corrimãos e superfícies
do transporte;
Não compartilhe objetos pessoais; 
Respeite as orientações do seu professor quanto aos hábitos de higiene;
Respeite as orientações dos demais funcionários da faculdade, que eventualmente podem 
corrigir deslizes de comportamentos. 

Ou preferencialmente também: Máscara Cirúrgica 
ou KN95; as máscaras cirúrgicas podem ser 
utilizadas por baixo de máscaras de pano e devem 
ser substituídas, no mínimo, a cada três horas de 
uso ou quando estiverem sujas ou úmidas

Por último, a utilização de unicamente máscaras 
de tecido devem ser a última escolha do aluno.

Distanciamento social
e higiene pessoal

Pratique o distanciamento social 
sempre que possível e evite 
aglomerações.

Evite cumprimentar com aperto de 
mãos, beijos ou abraços.

Evite tocar boca, nariz, olhos e 
rosto com as mãos e sobre praticar 
etiqueta respiratória, incluindo 
utilizar lenço descartável para 
higiene nasal, cobrir nariz e boca 
ao espirrar ou tossir e higienizar as 
mãos após espirrar ou tossir.

Estudantes devem higienizar as 
mãos, conforme indicações do 
Ministério da Saúde, ao chegar na 
instituição, antes e após cada aula, 
sobretudo as de laboratório.
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É importante você saber que as medidas de reforço a higiene continuam. Há locais de 
prioridade na limpeza do ambiente em geral: maçanetas, corrimão, barras de apoio, botões de 
elevadores, fechaduras, interruptores, aparelhos de telefone, teclados, mouses, mesas, 
cadeiras, mobílias em geral, controles remotos, bancadas, torneiras. São limpos e 
descontaminados também os dispenseres de descartáveis como suportes de papel, álcool, 
etc.

As unidades da TRIVENTO EDUCAÇÃO possuem Aparelho Nebulizador + Desinfetante à base 
de Cloreto Benzalcônio que pode ser utilizado para desinfetar brinquedos, superfícies e 
objetos. O produto possui registro na Anvisa (363510007) e sua formulação é capaz de quebrar 
a camada lipídica de gorduras ou “capa protetora” de vírus (Coronavírus cepa MHV-3 e 
Influenza Vírus), bactérias (Psudomas aeruginosa) e fungos, desativando sua resistência em 
instantes, conforme comprovação científica.

Síndrome Gripal em alunos

Você será comunicado sobre o calendário de retorno e os protocolos com antecedência.
Você saberá com antecedência a sala de aula física, qual deverá se dirigir. 

Você também pode optar por sair do isolamento, antecipadamente, se: 

Realizar testagem (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) para Covid-19 e o resultado for 
negativo no 5º dia de sintoma. Desta forma poderá retornar à aula presencial, antes do prazo 
de 7 dias de isolamento, desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo 
menos 24 horas, e sem o uso de antitérmicos. É obrigatório apresentar o laudo do exame ao 
professor.  Se o resultado for positivo, será necessário completar seu isolamento. 

Se você apresentar sintomas gripais não deve frequentar as aulas e deve procurar serviço 
de atendimento médico (Pronto Socorro SUS ou Serviço particular de atendimento e 
garantir seu atestado médico/termo de isolamento)

Considerando que o termo de isolamento e atestado médico rotineiramente não é superior 
a 14 dias (atualmente o prazo estipulado é de 10 dias de isolamento a partir do 1º dia de 
sintoma), você deve apresentar seu Termo de isolamento ou atestado ao professor. Desta 
forma o seu professor irá decidir a forma de manejo de reposição.
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Limpeza

Comunicação

Monitoramento de Saúde
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Caso você necessite de afastamento médico com período inferior a 14 dias, por outros motivos 
(que não seja síndrome gripal), deve apresentar seu atestado diretamente ao professor. Desta 
forma, o professor deverá decidir a forma de manejo de reposição de notas.

Caso você more com alguém que apresente suspeita (com termo de isolamento) ou 
confirmação de COVID19 (com termo de isolamento) deve apresentar o documento 
diretamente ao professor. Desta forma, o professor deverá decidir a forma de manejo de 
reposição de notas.

Se você alunos precisar de afastamentos médico com períodos superiores há 14 dias deverá 
abrir um APD no ‘CONTE CONOSCO’.

Para frequentar as aulas pede-se que você esteja com o esquema vacinal completo de 
vacina específica contra COVID19, de qualquer laboratório reconhecido e permitido pela 
ANVISA no Brasil.
Realize a dose adicional de COVID19, conforme calendário municipal.
Vacina-se contra Influenza 2022 em sua etapa de vacinação.
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Outros afastamentos:
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