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APRESENTAÇÃO 
 
 

O Laboratório de Pedagogia (LABOPED), de acordo com o seu regulamento interno 

aprovado em Colegiado de Curso de Pedagogia em 2018, consiste em aparelho de apoio 

pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia/CCAE/UFPB, que promove o pensar, o 

discutir, o analisar, e o investigar dos(as) seus(suas) discentes, a partir das práticas educativas 

e do valor do brinquedo e brincadeiras no desenvolvimento da criança e de adultos. Ainda 

segundo o referido documento, este laboratório tem caráter interdisciplinar, ou seja, todas as 

disciplinas do currículo do Curso de Licenciatura em Pedagogia são contempladas para o seu 

uso, especialmente, àquelas relacionadas às metodologias de ensino e aos Estágios 

Curriculares. 

Nesse sentido, a partir do retorno presencial e gradual das atividades no Campus IV da 

UFPB, a partir da aprovação de resolução para o calendário Semestre Regular de 2021.2, a 

iniciar em fevereiro de 2022, faz-se necessário o planejamento para o uso seguro do espaço do 

LABOPED, de forma a minimizar os riscos de contágios pelo SARS-COV-2 da comunidade 

discente e docente que faz uso do referido laboratório. Assim, o presente material foi elaborado 

levando em consideração as recomendações do Protocolo de Biossegurança e Diretrizes Gerais 

para o CCAE Pandemia do Coronavírus (COVID-19), elaborado pela Comissão Interna de 

Biossegurança do CCAE, e o Plano UFPB para retorno gradual das atividades presenciais, 

elaborado pela Comissão de Biossegurança Institucional. 

Vale mencionar que o LABOPED funciona na sala MC 105, a qual conta com uma área 

total de 62 m2, com uma porta padrão e 03 janelas que podem ser abertas para ventilação do 

ambiente. O mobiliário do Laboratório conta com 12 mesas (em formatos redondos e 

retangulares), e 36 cadeiras, além das três estantes, dois armários e uma bancada de 8m. O 

Laboratório comporta 34 pessoas. Dentro do protocolo de Bandeiras a ocupação do LABOPED 

segue a seguinte orientação expressa abaixo: 

Bandeira Vermelha 
Bandeira Laranja 
(30% ocupação 

máxima) 

Bandeira Amarela 
(60% ocupação 

máxima) 

Bandeira Verde (até 
100% ocupação 

máxima) 

Atividades presenciais 
suspensas, exceto serviços 

essenciais 
10 20 34 
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AÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO LABOPED 

1) O espaço do LABOPED, durante esse período de retorno presencial seguro, será 

utilizado unicamente para realização de atividades relacionadas aos componentes 

curriculares ofertados no semestre vigente (2021.2) no Curso de Pedagogia, de forma 

que o uso fora desse expediente deverá ser solicitado à Coordenação de Curso de 

Pedagogia para avaliação das possibilidades. 

2) As janelas e a porta do Laboped, quando este estiver em uso pelos(as) discentes e 

docentes do Curso de Pedagogia, devem ser mantidas abertas, para possibilitar 

renovação do ar no ambiente interno do laboratório. 

3) O uso de ventiladores e ar-condicionado não é recomendado no Laboped. 

4) Quando possível, portas e janelas devem ser abertas com os cotovelos, sempre 

higienizando as mãos com álcool 70%. 

5) As cadeiras e mesas do Laboped devem ser mantidas nas suas respectivas posições 

atuais, para garantir o distanciamento seguro entre as pessoas, de 1,0 (UM) metro 

(CCAE/UFPB, 2021). 

6) Rotas de locomoção serão implementadas no Laboped, devendo ser seguidas 

rigidamente, com o objetivo de manter o distanciamento seguro entre as pessoas, 

de 1,0 (UM) metro (CCAE/UFPB, 2021). 

7) Recomenda-se ainda, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool 70%, sempre 

que houver trânsito entre o ambiente do Laboped, antes ou depois do manuseio de 

equipamentos (livros, brinquedos matemáticos) e ou utensílios (modelos científicos), 

por exemplo. 

8) A higienização periódica e intensiva das áreas comuns será feita por funcionário(a) 

terceirizado(a), que deverá ser adequadamente treinado quanto à limpeza das 

superfícies. Será de responsabilidade da empresa contratante do prestador de 

serviço terceirizado a disponibilização de EPI´s necessários à atividade a ser 

realizada. 

9) Os seguintes  cuidados devem ser seguidos, ao entrar e sair no ambiente do Laboped: 
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i) Limpar os sapatos no tapete sanitizante, com solução de hipoclorito de 

sódio, que estará disponível logo na porta do laboratório. 

ii) Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. 

iii) Usar máscara individual de proteção facial de forma a cobrir boca e nariz 

(máscaras de pano, cirúrgicas descartáveis ou tipo PFF2). 

iv) Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos e/ou abraços; Respeitar o 

distanciamento de pelo menos 1,5 m (um metro e meio) entre você e outra 

pessoa. 

v) Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e 

espirros. 

vi) Consumir alimento fica expressamente proibido no ambiente interno do 

Laboped.   

10)  Fica expressamente proibido o acesso às dependências do LABOPED de 

discentes e docentes (ou qualquer outro usuário) que não estejam portando máscara 

de proteção facial, tendo em vista a importância do uso desse equipamento de 

proteção, conforme indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

11) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) são de uso individual e são 

intransferíveis, não sendo fornecidos pelo Laboped. 

12) É recomendado que fiquem em casa pessoas com qualquer tipo de sinais ou 

sintomas de síndrome gripal, tais como: febre, tosse seca, cansaço, dores e 

desconfortos no corpo, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de 

paladar ou olfato, erupção cutânea ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés, 

dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito, perda de fala ou 

movimento, além de outros indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

13) Discentes, docentes com sintomas ou que tiveram contato com portadores do Sars-

CoV-2 somente poderão solicitar o acesso ao laboratório após um período de 10 (dez) 

dias de isolamento social, conforme orientação da OMS. 

14) Estão disponibilizados para os usuários, lavatórios/pias com sabonete, bem como 

dispensadores do tipo totem com álcool em gel ou borrifadores com álcool 70%, além 
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de tapetes com solução higienizadora, para limpeza dos calçados, na porta principal de 

acesso ao laboratório. 

15) Os teclados do computador do Laboped, o controle de televisão entre outros 

deverão ser envelopados com filme de PVC flexível e higienizados após o uso com 

álcool 70%, devendo, esta proteção, ser trocada pelo menos 1 vez por semana. O 

mesmo procedimento deve ser adotado para os “mouses”, sempre que não atrapalhar 

o seu funcionamento. 

16) Recomenda-se que cada usuário leve sua própria caneca ou garrafa para consumo 

de água potável. 

17) Deve-se evitar aglomerações de toda e qualquer natureza nas áreas do laboratório. 

Assim, a capacidade de pessoas no ambiente do Laboped deve ser aquele 

recomendado pela Comissão de Biossegurança do CCAE, de acordo com a bandeira 

vigente. 
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João Pessoa, 10 de março de 2022. 

_________________________________________________ 
Profa. Michele Guerreiro Ferreira 

Coordenadora do Laboped 
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