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1. INTRODUÇÃO 

 A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da 

família dos Coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como cita a 

Organização Mundial de Saúde, 2019-nCoV) identificado pela primeira vez em 

Wuhan, na China, em dezembro de 2019.   

Em 30 de janeiro DE 2020, o Comitê de Emergência da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito 

Internacional. Em 11 de março DE 2020, tomando em consideração a amplitude 

de sua distribuição mundial, veio a ser classificada como pandemia. Segundo a 

OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições: 

1 ser uma nova doença que afeta a população; 

2 o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos 

e causador de uma doença grave;   

3 ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos. 

A ocorrência da COVID-19, bem como as medidas tomadas na Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei N° 12.608, de 10 de abril 

de 2012. Efetivamente, estamos em estado de calamidade pública, decretada em 

decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere na rubrica 

“doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE, 1.5.1.1.0). No Brasil, o 

Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto 

Legislativo N° 6, de 20 de março, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública, 

nos termos da solicitação do Presidente da República. 

Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento 

de Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março DE 2020, quando foi 
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deflagrada a “Operação COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado 

decretou situação de emergência, através do Decreto n° 515, por conta da 

pandemia de Coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou 

estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do 

COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à 

COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas 

presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do 

cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por 

outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das 

redes de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, 

de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas 

unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento 

do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente. Em 

16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 

durar a situação de pandemia do novo Coronavírus - COVID-19. E, em 18 de 

junho, a Portaria n° 1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à 

prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, e à promoção 

da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir com as 

ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro. 

A nível estadual os secretários de saúde e da educação de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições, instituíram diversas Portarias, as quais foi embasado 

a primeira versão deste Plano, cito as Portaria n. 750, a de n. 769, a n. 778 e a de 

n. 792 de 13 de outubro de 2020, que torna anexo as Diretrizes sanitárias, em 

todos os Planos de Contingência PLANCOM-EDU de todos os municípios e escolas 
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do Estado e também estabelece critérios para o retorno de 

atividades/educacionais presenciais quando a Região estiver no risco potencial 

alto, representado pela cor amarela. 

Em Bombinhas todas as medidas, sempre foram tomadas após e em 

concordância com as normas estabelecidas a nível estadual, como primeira 

medida, a nível educacional, o Prefeito Municipal emitiu o DECRETO nº 2.588, de 

17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

infecção humana pelo Novo Coronavírus(COVID - 19) e dá outras providências 

que no art. 7 preconiza que ficam suspensas as aulas presenciais por 30 dias, o 

Decreto nº 2.591, de 24 de março de 2020, que dispõe sobre o enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

COVID-19 (Coronavírus), altera o Decreto Municipal nº 2588, de 17.03.2020, 

alterado pelos Decretos Municipais nº 2589  de 18.03.2020 e 2590, de 

19.03.2020 e dá outras providências e no art. 4 ficam suspensas as aulas 

presenciais por tempo  indeterminado. O Decreto Municipal nº 2.613, de 19 de 

maio de 2020 dispõe sobre a regulamentação dor regime de trabalho a ser 

desenvolvido pelos profissionais do magistério e da educação, da rede 

Municipal, em cumprimento do regime especial de atividades remotas em 

decorrência a situação emergencial caracterizada pela suspensão das aulas da 

rede pública municipal decretada como medida de enfrentamento da pandemia 

(COVID-19) e dá outras providências. 

No Decreto Municipal nº 2.628, de 15 de julho de 2020, dispôs sobre a 

adoção de medidas regionalizadas para o enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de importância internacional decorrente da infecção humana pelo 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/bombinhas/decreto/2020/258/2588/decreto-n-2588-2020-dispoe-sobre-medidas-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-import-ncia-internacional-decorrente-da-infeccao-humana-pelo
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/bombinhas/decreto/2020/258/2589/decreto-n-2589-2020-dispoe-sobre-o-comite-de-crise-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-import-ncia-internacional-decorrente-do-covid-19-coronavirus-suspende-atividades-no-municipio-de-bombinhas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/bombinhas/decreto/2020/259/2590/decreto-n-2590-2020-altera-o-decreto-municipal-n-2589-de-18-032020-que-dispoe-sobre-o-comite-de-crise-para-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-import-ncia-internacional-decorrente-do-covid-19-coronavirus-suspende-atividades-no-municipio-de-bombinhas-e-da-outras-providencias
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novo coronavírus (COVID-19) no art. 19 suspende as aulas presenciais, 

atendendo os decretos estaduais e federal. 

Citamos também o Decreto Municipal nº 2.661, de 23 de setembro de 

2020, o qual instituiu o Comitê Municipal, para elaboração desse Plano de 

Contingência. 

O calendário escolar de Bombinhas foi adaptado de forma a diminuir os 

efeitos causados pela suspensão das aulas e em conformidade com as diversas 

publicações a nível nacional, estadual e municipal, vários cenários foram 

desenhados e a cada nova determinação legal, ações foram sendo 

desenvolvidas/elaboradas e publicadas para que toda comunidade escolar 

bombinense tivesse acesso. Deverão seguir, até que novas publicações sejam 

realizadas, a Medida Provisória 934 (Brasil, 2020) que flexibiliza os 200 dias 

letivos, mantendo a obrigatoriedade das 800 horas de atividades educacionais 

anuais, para Ensino Médio, EJA e Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais; e o 

parecer n. 5/2020 do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2020). 

Na Educação Infantil, de acordo com a Lei Nacional/Presidência Nº 14.040 

que estabelece Conversão da Medida Provisória nº 934, de 2020, estabelece 

normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março 

de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 cita: “Art. 2º  Os 

estabelecimentos de ensino de educação básica, observadas as diretrizes 

nacionais editadas pelo CNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as 

normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, ficam 

dispensados, em caráter excepcional: item I – na educação infantil, da 
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obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho educacional e do 

cumprimento da carga horária mínima anual”. 

O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros 

aspectos:   

a a propagação do vírus ser fácil e rápida;   

b a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem 

sintomas leves (5 até 14 dias);   

c a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos 

grupos populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, 

hipertensos e com problemas cardíacos;   

d a possibilidade de gerar sobrecarga e, mesmo, ruptura, nos sistemas e 

serviços de saúde e assistência social (podendo gerar sua ruptura), na fase 

exponencial da contaminação; 

e a taxa de mortalidade poder atingir, em certos contextos, números 

preocupantes.   

Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio 

interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições, 

organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a 

diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, 

especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar 

alinhada com as indicações das instituições de saúde municipais, estaduais, 

federais e internacionais. As atividades a desenvolver devem ser, sempre, 

proporcionais e adaptadas ao nível de risco definido pelas instituições 

responsáveis. 
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As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle 

provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes 

dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante 

se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos 

provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão 

local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou 

sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor 

sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes 

com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, 

medidas de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação eficaz e 

adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e 

consequências em caso de negligência de medidas de distanciamento social (de 

vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias, com proibição de 

aglomerações.   

Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos 

adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - 

COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). 

Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis 

de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações 

operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou 

ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco) alude(m), incluindo 

questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a 

mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, 

através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de Operação 

(SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência foram, em princípio, 
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elaborados na fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes 

da ocorrência do evento extremo. Na presente situação estamos elaborando em 

plena etapa de mitigação, já na fase de resposta. 

O município de Bombinhas face à ameaça relacionada à COVID-19, e tendo 

responsabilidade, perante as escolas dos diversos níveis de escolaridade e 

respectivas comunidades (estudantes, professores, funcionários e familiares de 

todos), elaborou o PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-

EDU/COVID-19), no âmbito educacional em articulação com os diversos 

representantes dispostos no Comitê de gerenciamento desse Plano o qual 

também tem sobre sua responsabilidade a aprovação dos Planos das Unidades 

Escolares. Esse documento está alinhado com o Plano da Secretaria de Estado da 

Educação de Santa Catarina – SED, as metodologias para elaboração de Planos 

de Contingência de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações 

nacionais e internacionais - Ministério da Saúde e Organização Mundial de 

Saúde, bem como Secretarias de Saúde e de Educação do município de 

Bombinhas. 

O PLANCON-EDU/COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, 

definiu estratégias, ações e rotinas de resposta gerais, para o enfrentamento da 

epidemia do novo corona vírus (COVID-19), incluindo eventual retorno das 

atividades escolares presenciais. O conjunto de medidas e ações ora 

apresentados foram adaptados para cada situação escolar e aplicadas de modo 

articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19. 

Sendo assim todas as Unidades Escolares de Bombinhas construíram seus 

planos, adequando sua organização e funcionamento de acordo com este plano 
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e de toda a Legislação vigente. Consideraram, na 1ª versão, principalmente o 

artigos 2º e 4º da Portaria Conjunta n° 750/2020 SED/SES/DCSC que 

respectivamente determinam que cada unidade escolar de Educação Básica e 

Profissional elabore seu Plano de Contingência Escolar e constitua a sua 

Comissão Escolar submetendo seu Plano à validação do Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia. E a Portaria Conjunta SES/SED no 778 de 

06/10/2020 que em seu art. 5º estabelece que é de responsabilidade da 

Vigilância Sanitária Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Santa Catarina, fiscalizar os estabelecimentos com vista a 

garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigidas. 

Nesta versão a Portaria considerada foi a de Nº 476 de 06 de maio de 2021 

e todas as que a antecederam e que ainda estão vigentes. 
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA 

A estrutura do Plano de Contingência Municipal seguirá os mesmos 

padrões do Estadual que obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1. 

Figura 1. Mapa conceitual de estrutura do Plano. 
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 3. POPULAÇÃO ALVO 

Este plano define regramento aplicável a cada nível de ensino, do Sistema 

Municipal, Estadual e Particular de Educação de Bombinhas/SC, e serão 

implementadas e mantidas na sua totalidade, de modo a prevenir e mitigar a 

disseminação da COVID-19 durante todo ano letivo de 2021. Estão contemplados 

todos os alunos, de todos os níveis e etapas de ensino, respectivos professores, 

funcionários e familiares do Município de Bombinhas-SC, da Região da Foz do Rio 

Itajaí. 

  

4. OBJETIVOS   

 4.1. OBJETIVO GERAL 

Fortalecer os processos de governança do sistema educativo no estado, 

definindo estratégias, ações e rotinas de atuação gerais para o enfrentamento 

da epidemia que, deverão ser adaptadas a cada município/região e escola, 

enquanto persistirem as recomendações nacionais, estaduais, regionais e ou 

municipais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando criar condições 

para a continuidade da sua missão educacional. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar os cenários gerais de riscos dos estabelecimentos de ensino dos 

diversos graus de cada Unidade Escolar (ameaças, vulnerabilidades e 

capacidades instaladas ou a instalar); 

- Definir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar os protocolos 

operacionais específicos, aplicáveis às diversas atividades escolares dos diversos 

níveis, cumprindo todas as recomendações oficiais; 
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- Estabelecer um Sistema de Comando Operacional que oriente, 

acompanhe, monitore e avalie as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação na 

Unidade Escolar em cada Etapa de Ensino, na retomada das atividades 

presenciais;   

- Assegurar informação constante de boletins atualizados e outros materiais 

sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção; 

- Garantir uma eficiente comunicação interna (a nível municipal ou com 

escolas da mesma região, seus alunos, professores e funcionários) e externa 

(com pais e população em geral); 

- Determinar quais os recursos necessários e possíveis a serem mobilizados 

para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a cada fase de 

risco/prontidão associada à COVID19; 

- Planejar ações gerais de resposta/mitigação e recuperação, aplicáveis e 

adaptáveis pela generalidade dos estabelecimentos de ensino, com devidas 

adaptações, por eles promovidas; 

- Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando 

ajustes nas estratégias frente aos resultados esperados; 

- Ajudar a gerir as Unidades Escolares a lidar com eventuais casos suspeitos 

de COVID-19, orientando para que, de imediato, possam usufruir de todo o apoio 

necessário, evitando ou restringindo situações de contágio; 

- Criar condições para que seja possível assegurar a continuidade da missão 

educativa das escolas de todos os tipos e níveis no estado, estabelecendo 

recomendações sobre estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, 

buscando qualidade e equidade no atendimento escolar; 
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- Contribuir para garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e 

apoio psicológicos compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, 

garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de 

higiene, saúde física e mental/emocional; 

-     Avaliar o retorno gradativo, respeitando o distanciamento de 1,5 metro entre 

os estudantes, em cada sala/turma que retorna. 

5. CENÁRIO DE RISCO 

  Este plano de contingência está elaborado para o cenário de risco 

associado à ameaça da COVID-19, em todas as Unidades de Ensino do município 

de Bombinhas e tomando em consideração as vulnerabilidades gerais possíveis 

de serem identificadas e as capacidades gerais instaladas/a instalar, a nível 

estadual/regional/municipal. 

 5.1. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Bombinhas localiza-se no estado de Santa Catarina, mais precisamente na 

Região da Foz do Rio Itajaí. Sua população fixa estimada, segundo o IBGE/2020, 

é de 20.335 habitantes distribuídos demograficamente em 564.86 

habitantes/km2. Sua paisagem natural e cultural atrai turistas do Brasil e do 

mundo, devido a cartografia turística bombinense, a qual reúne rico patrimônio 

cultural material e imaterial, folclore, hábitos de vida, sabores e fazeres 

pesqueiros singulares. Está inserida turisticamente na Costa Verde e Mar e figura 

como a capital do mergulho ecológico e referência para práticas de mergulho, 

no Mercosul. Nos últimos três anos, no período de 15 de novembro a 15 de abril, 

seus atributos naturais e de receptivo turístico atraíram em média 1,5 milhões 



 

  

  

18  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

de visitantes, embora sua geografia peninsular permita um único acesso 

principal, viabilizado por rodovia que atravessa o município vizinho de Porto 

Belo, com o qual faz limite ao oeste. A cidade se subdivide em nove bairros 

urbanos e sua orla marinha reúne 39 praias paradisíacas. 

O município de Bombinhas, a qual está classificada como risco alto para o 

Coronavírus, encontra-se, no momento de construção desse Plano, em 

transmissão comunitária, porém mantém o número de casos positivos ativos em 

queda, considerando os meses anteriores. 

 Em comparação, no mês de julho obtive-se 644 casos positivos, no 

mês de agosto 85 casos positivos e em setembro 48. A SMS está atenta a redução 

da curva de casos e óbitos, e apesar desta queda expressiva continuamos com 

esforços dobrados para que não ocorra novamente o aumento e 

consequentemente novo pico. 

 A Atenção Primária de Saúde e a UPA estão estruturadas para 

melhor atender a nova demanda e tendo como prioridade o atendimento de 

pessoas sintomáticas respiratórias, com a intensificação das testagens da 

população. 

 O município segue as orientações e normativas do Estado, de acordo 

com a matriz de risco. No período de construção desse Plancon a comunidade 

bombinense não possuía pacientes internados, suspeitos ou confirmados de 

COVID-19 nos hospitais de referências. 

 Desde março, mês considerado de início da pandemia no Brasil, 

foram testados um total de 5290 pessoas, sendo que 1039 foram positivas e no 
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momento tem 13 casos ativos. Nos últimos 14 dias foram contabilizados o total 

de 21 novos casos positivos. 

Considerando os territórios educativos dos diversos níveis e graus e suas 

inserções em territórios próximos e com territórios relacionados com circulação 

e transporte associados a atividade escolar o município de Bombinhas abarca: 

Educação – Cultura - Saúde - Assistência Social - Segurança Pública 

5.1.1 - BAIRRO DE BOMBAS 

1. Educação: 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  

1.1.1 - Escola Básica Municipal Manoel Eduardo Mafra: localizada à rua Martim 

Pescador, 581, esquina com a Av. Fragata, atua com 30 servidores e atende 315 

estudantes, de 1º a 4º ano; 

1.1.2 - Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho da Felicidade: localizado 

à Av. Fragata, s/n, atua com 77 servidores, atende 376 crianças de berçário à pré-

escola. 

1.1.3 - CEIT – Centro de Educação Integral e Tecnológica Leonel de Moura Brizola: 

localizado à rua Japim, s/n, atua com 145 servidores e atende 889 estudantes; 

1.2 - Rede Estadual de Ensino: 

1.2.1 - Escola de Educação Básica Maria Rita Flor: localizada à rua Gaivota, 608, 

reúne 64 servidores, atende 64 estudantes de 9º ano; 307 estudantes de ensino 

médio; 342 estudantes de ensino médio profissionalizante; 

1.3 - Rede Particular de Ensino: 



 

  

  

20  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

1.3.1 - Escola Doutor Coruja Ltda.: localizada à rua Martim Pescador, 973, atua 

com 08 servidores e atende 83 crianças na etapa da Educação Infantil; 

2. Saúde: 

2.1 - Unidade de Pronto Atendimento (UPA): localizada à Av. Falcão, reúne 57 

servidores públicos, 24 terceirizados e atende toda urgência e emergência do 

Município; 

2.2 - Unidade Básica de Saúde (UBS): localizada à rua Crejuá, s/n, atua com 17 

servidores, e atende uma população cadastrada de 6.511 munícipes; 

2.3 - Policlínica: localizada à rua Sanhaço, 298, atende as clínicas de Cardiologia, 

Psiquiatria, Ortopedia, Ginecologia, Odontologia e Ultrassonografia, com 10 

servidores. 

3. Segurança: 

3.1 - Defesa Civil: anexo ao 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 

Catarina, com o efetivo de 02 civis; 

3.2 - Delegacia de Polícia do Município de Bombinhas: Av. Fragata, 560, reúne um 

efetivo de 05 policiais, 07 civis, 01 servente de limpeza; 

3.3 - 3ª Região de Polícia Militar/12º Batalhão Polícia Militar de Santa Catarina/ 

4ªCia/4º Pelotão: localizado à Av. Leopoldo Zarling, s/n, atua com um efetivo de 

34 policiais militares, 01 servente de limpeza; 

3.4 - 13º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina: localizado à 

Av. Fragata, 271, reúne um efetivo de 12 militares, 25 bombeiros comunitários, 

03 bombeiros civil profissional, 02 estagiários e 01 servente limpeza; 

5.1.2 - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO 
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1. Educação: 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  

1.1.1 - Escola Básica Municipal Pequeno Príncipe: localizada à rua Onça Pintada, 

s/n, atua com 50 servidores e atende 459 estudantes/crianças de maternal a pré-

escolar, de 1º a 4º ano; 

1.1.2 - Centro Municipal de Educação Infantil Tempo Feliz: localizado à rua 

Canguru, 325, atua com 27 servidores, atende 76 crianças de berçário à 

maternal; 

1.2 - Secretaria Municipal de Educação: localizada à Av. Baleia Jubarte, 328, atua 

com 18 servidores; 

2. Saúde: 

2.1 – Secretaria Municipal de Saúde: localizada à Av. Baleia Jubarte, 328, atua 

com 19 servidores; 

2.2 - Unidade de Saúde Básica (USB): localizada à rua Cachalote, 145, atua com 

18 servidores, e atende uma população cadastrada de 6.419 munícipes; 

2.3 – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS): localizado à rua Cão do 

Mato, 828, atua com 6 servidores; 

2.4 – Centro de Referência Específica de Assistência Social (CREAS): localizada à 

Av. Baleia Jubarte, 386, atua com 11 servidores; 

2.5 – Conselho Tutelar: localizado à Av. Baleia Jubarte, 328, atua com 05 

conselheiros. 

5.1.3 - BAIRRO SERTÃOZINHO 
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1. Educação: 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  

1.1.1 - Centro Municipal de Educação Infantil Arco Iris: localizado à Av. Araçá, 

s/n, atua com 34 servidores e atende 108 crianças de berçário à maternal. 

5.1.4 - BAIRRO ZIMBROS 

1. Educação: 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  

1.1.1 - Centro Municipal de Educação Infantil Peter Pan: localizado à rua Rio 

Tapajós, s/n, atua com 45 servidores e atende 180 crianças de berçário à pré-

escolar. 

1.2 - Rede Estadual de Ensino: 

1.2.1 - Escola de Educação Básica Leopoldo José Guerreiro: localizada à rua Rio 

das Garças,98, reúne 47 servidores, atende 288 estudantes de 6º a 9º ano; 307 

estudantes de ensino médio; 30 na Educação de Jovens e Adultos; 

2. Saúde: 

2.1 - Unidade de Saúde Básica (USB): localizada à rua Rio Mamoré, 548, atua com 

14 servidores, e atende uma população cadastrada de 4.911 munícipes; 

5.1.5 - BAIRRO MORRINHOS 

1. Educação: 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  
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1.1.1 - Escola Básica Municipal Manoel José da Silva: localizada à rua Hortênsia, 

s/n, atua com 51 servidores e atende 144 estudantes/crianças de pré-escolar, e 

423 de 1º a 5º ano; 

1.2 – Biblioteca Pública Municipal: localizada à rua Primavera, 12, atua com 03 

servidores. 

1.3 – Casa de Cultura Piana do Crivo: localizada à rua Primavera, 12, atua com 06 

servidores, 09 instrutores contratados. 

 

5.1.5 - BAIRRO CANTO GRANDE 

1. Educação: 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  

1.1.1 - Escola Básica Municipal Edith Willecke: localizada à rua Tucaneira, s/n, 

atua com 48 servidores e atende 133 estudantes/crianças de berçário à  pré-

escolar, e 293 de 1º a 5º ano; 

2. Saúde: 

2.1 - Unidade de Saúde Básica (UBS): localizada à Rua Magnólia, 127, atua com 

13 servidores, e atende uma população cadastrada de 2.581 munícipes. 

5.1.6 - BAIRRO MARISCAL 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  

1.1.1 - Centro Municipal de Educação Infantil Sítio do Pica Pau Amarelo: 

localizado à Av. Diamante, s/n, atua com 33 servidores e atende 105 crianças de 

berçário à maternal. 

2. Saúde: 
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2.1 - Unidade de Saúde Básica (USB): localizada à rua Ametista, 963, atua com 10 

servidores, e atende uma população cadastrada de 2.126 munícipes; 

5.1.7 - BAIRRO CENTRO 

1.1 - Rede Municipal de Ensino:  

1.1.1 - Escola Básica Municipal Dilma Mafra: localizada à rua Dilma Mafra, 957, 

atua com 37 servidores e atende 352 estudantes de 1º a 5º ano; 

1.1.2 - Centro Municipal de Educação Infantil Débora Selma da Silva Santana: 

localizado à rua Rio Dilma Mafra, 957, atua com 39 servidores e atende 151 

crianças de berçário à pré-escolar. 

1.2 - Casa de Cultura Dona Tila: localizada à rua Parati 203, atua com 07 servidores, 

09 instrutores contratados, 01 servente de limpeza. 

2. Saúde: 

2.1 - Unidade de Saúde Básica (USB): localizada à rua Salmão, 198, atua com 13 

servidores, e atende uma população cadastrada de 2.624 munícipes; 

5.2. AMEAÇA (S) 

A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é a uma 

ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 

2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema cardiorrespiratório 1 , 

desencadeando no organismo humano a COVID-19. 

                                                           

1 Segundo dados da OMS, com base em análise possível de 56.000 pacientes, 80% têm ausência de sintomas ou 

sintomas leves (febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em 

respirar, grande falta de ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de 

órgãos e risco de morte). 
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A transmissão ocorre através de gotículas e micro gotículas de saliva e 

secreções nasais etc., projetadas por uma pessoa infectada e que atingem, 

diretamente, a boca, nariz e/ou olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem 

atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato: físico com 

pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa 

contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos; e/ou 

contato de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, 

nariz ou olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo 

ar em locais públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados. 

Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença 

com sintomas amenos. Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de 

grande gravidade que, em certos casos, originam morte. A probabilidade de 

complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos 

e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a aparecer 

mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes. 

Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a 

OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja 

substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa 

de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 

pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir 

livremente, a taxa de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, 

o que teria por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, 

pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico. Cabe ainda 

ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente 

da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos 
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casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em 

contexto de taxas menores de contágio. Não existe, ainda, nenhuma vacina 

disponível e provavelmente não estarão disponíveis tão cedo. Também não 

existem tratamentos medicamentosos específicos, suficientemente testados, 

embora alguns medicamentos, tradicionalmente utilizados no tratamento de 

outras doenças, tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe 

advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos comecem a ser 

testados. 

Assim, a essa ameaça principal do vírus, em si, e da doença, por vezes 

mortal, que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas ameaças: a) a 

ameaça de uma profunda crise econômica e financeira; b) a ocorrência de 

contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados. 

Nos dois últimos casos o planejamento de estratégias mais adequadas para 

prevenir e restringir novos contágios, quando da retomada gradual de 

atividades, pode contribuir significativamente para o controle da doença e 

dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à 

recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia. 

Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que: 

a) o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, 

totalmente, o que isso implica); 

b) seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas 

em tempo; 

c) os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e 

alto, sobre os sistemas de saúde, são grandes, o que pode afetar a capacidade 
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de resposta e a resiliência individual e comunitária e, por retroação, aumentar 

muito o risco; 

d) seu impacto na situação econômica global e de cada país podem gerar 

uma forte crise; 

e) o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e 

preocupação de dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e 

impasses difíceis de ultrapassar; 

f) aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-

se períodos de maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, 

contudo, podem vir a gerar novas necessidades de distanciamento. 

5.3. VULNERABILIDADES 

Consideram-se como potencialmente gerais, as seguintes 

vulnerabilidades, às quais as escolas acrescentarão suas especificidades: 

a) facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de con-

tatos diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infec-

tada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, 

etc., seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos), particularmente, em 

sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal; 

b) falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional, ou negligên-

cia no seu cumprimento, nomeadamente, os hábitos associados à lavagem regu-

lar e adequada das mãos, etiquetas corretas de tossir e espirrar; 

c) insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a 

promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos ca-

sos, se associa a baixa educação científica e dificuldades de pensamento crítico; 
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d) atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente 

de fake news e difusão de informação não validada cientificamente; 

e) condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das 

instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente 

espaçamento das pessoas etc.; 

f) baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, 

distanciamento social, isolamento social, uso de máscaras, entre outros); 

g) existência de atores pertencendo a grupos de risco; 

h) atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos; 

i) dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente satu-

rados; 

j) pouca formação aos professores para usar tecnologia na educação; 

k) alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos 

como computadores e notebooks e problemas na conexão à internet. 

5.4. CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR 
Considera-se, em geral, já instaladas as seguintes capacidades: 

Capacidades instaladas: 

a) Articulação intersetorial com 18 organizações representativas do estado 

de Santa Catarina, de diferentes segmentos (educação, saúde, proteção e defesa 

civil, legislativo, terceiro setor, ministério público, entre outros); 

b) Criação do Comitê Municipal Estratégico de Retorno às Aulas com as 

referidas instituições para planejamento e elaboração de diretrizes, plano de 

contingência e futuras ações; 

c) Expansão do processo e regionalização das ações por meio das 

coordenadorias regionais de educação (36), de saúde (16), de proteção e defesa 
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civil (20), das associações de municípios (21) e de todas as representações do 

comitê Municipal; 

d) Utilização do espaço e da infraestrutura das coordenadorias regionais de 

educação, dos centros integrados de gerenciamento de riscos e desastres 

regionais (CIGERDs), das associações de munícipios, entre outros; 

e)      Capacidade técnica das equipes envolvidas, em especial, quanto ao seu 

âmbito específico de atuação; 

 

Capacidades a instalar 

a) Capacitação/treinamento geral de agentes educativos em diversos 

aspectos respeitantes ao planejamento de retorno às aulas; 

b) Capacitação/treinamento de agentes educativos em aspectos específicos 

das diretrizes constantes do planejamento de retorno às aulas; 

c) Desenvolvimento de estratégias orientadas para que agentes 

educativos/alunos e pais evoluam em suas percepções de risco face ao COVID-

19; 

d) Realização de simulados de mesa (antes) com coordenadorias regionais e 

de campo (no início do retorno) nas unidades escolares; 

e) Melhoria progressiva das condições de infraestruturas dos 

estabelecimentos de ensino/educação, em tudo o que se revelar possível; 

f) Desenvolver mecanismos de resiliência de curto, médio e longo prazo; 

g) Desenvolver Plano de Comunicação integrado; 

h) Disseminação e divulgação do plano de contingência de modo a 

contemplar todas as organizações envolvidas e em especial, as unidades 

escolares; 

i) Aquisição das EPIs e disponibilização de demais materiais conforme 

Diretrizes, Dinâmicas e Ações Operacionais (DAOP) Medidas Sanitárias para que 

as escolas possam retornar com segurança; 

j)        Ouvidoria para receber denúncias de descumprimento dos protocolos e 

que o Comitê Municipal tenha amplo acesso às informações; 
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k)     Elaboração do plano de contingência de todas as Unidades Escolares de 

Bombinhas pela comissão escolar já constituída pela Portaria Nº 22.072/2020. 

l)          Análise e validação dos protocolos das Unidades Escolares; 

m)     Disponibilizar o Plano de Contingência Municipal referenciado no Plano 

Escolar. 
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6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO 

Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação 

definidos no Quadro 1, que estão baseados em indicações da OMS e 

correspondem à terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde 

em suas análises. Tal terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza 

da pandemia, como para as Unidades Escolares a que se destina: Preparação; 

Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.    
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Mitigação 

(podendo, se houver 
medidas muito firmes 
como testagem 

generalizada, 
isolamento de casos e 
impedimento  de 
entradas chegar até à 

Supressão) 

A mitigação deve começar logo quando 
há transmissão local e intensificar-se 
quando há transmissão sustentada ou 
comunitária. 

Sabendo-se que não será possível evitar 
todos os contágios, tenta-se diminuir o 
avanço da pandemia, com ações como 
suspensão de aulas, fechamento de 
comércio, bares e restaurantes, 
cancelamento de eventos esportivos, 
congressos, shows e espetáculos, 
suspensão ou limitação de transportes 
etc. 

Quando a situação de contágio está sob 
maior controle e caminha para uma fase 
de recuperação estas medidas restritivas 
podem ser flexibilizadas. 

   

   

   

   

   

Emergência de Saúde 

Pública 

   

   

   

   

RECUPERAÇÃO 

    Caracteriza-se inicialmente pela redução 
do contágio e óbitos e controle parcial da 
epidemia, sustentada em indicadores 
oficiais de evolução de taxas de contágio 
e de ocupação de atendimento 
hospitalar. 

Posteriormente, pela superação do surto 
epidêmico e/ou surgimento de vacina 
e/ou descoberta de medicamentos 
adequados para o tratamento da COVID-
19, comprovados cientificamente pelas 
autoridades competentes podendo 
considerar-se consolidada (recuperação 
plena). Até que isso aconteça, deve-se 
manter medidas preventivas adequadas 
para evitar o surgimento de novos focos 
de infecção e reversão do achatamento 
da curva de contágio. Na ocorrência de 
reversão da redução do contágio as 
medidas adequadas de prevenção e 
controle deverão ser retomadas, em 
parte similares às previstas para a fase de 
Contenção. 

  

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19. 
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Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos 
países elaboraram seus planos de contingência. 

 

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA 

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos 

e temos que lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de 

governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em especial, à interação e tomada 

de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo, acompanhada da 

criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de 

ações adequadas. 

Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das 

dinâmicas e ações operacionais de resposta, salientam-se três domínios 

fundamentais:   

7.1) o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a 

implementar;   

7.2) o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do 

“normal” sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna 

necessário constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes 

do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;   

7.3) o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e 

os processos de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os 

eventuais ajustes que se torna necessário implementar. 
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7.1. Diretrizes, Dinâmicas e Ações Operacionais (DAOP) 

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas em 

cada Unidade Escolar encontram-se, em seguida, estabelece o que compete a 

cada Rede de Ensino adequar a sua realidade de forma a mitigar a disseminação 

do SARS Cov2. 

Para as unidades educacionais que atendem ao público-alvo desta diretriz, 

o regime especial de educação, decorrente da pandemia de COVID-19, obede-

cerá obrigatoriamente a todos os regramentos estabelecidos nos 8 cadernos de 

Diretrizes para o retorno às aulas, constantes no Plano Estadual de contingência 

para a Educação e homologadas pelo Centro de Operações de Emergência em 

Saúde - COES Estadual, disponível em: https://drive.google.com/drive/fol-

ders/15qHdlz6ulTpl39iBIQwVXynyfne5ez1V?usp=sh aring    

Os conteúdos dos cadernos das diretrizes estão em constante atualização, 

esse Plano foi atualizado conforme a PORTARIA CONJUNTA SES/SED/DCSC nº 476 

de 06 de maio de 2021. 

No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações su-

gere-se seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W 

(das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; 

W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) 

como será feito; H2) quanto custará. A utilização dessa ferramenta poderá levar 

à elaboração de quadros do tipo dos modelos de quadro abaixo: Segue as Dire-

trizes para que todas as Unidades Escolares possam acessá-las, para elaborar 

seus Planos. 

PORTARIA CONJUNTA SES/SED/DCSC nº 476 de 06 de maio de 2021 OS 

SECRETÁRIOS DE ESTADO DA SAÚDE, DA EDUCAÇÃO E O CHEFE DA DEFESA CIVIL, 
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no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 41 e pelos incisos I, II e 

IX do §2º do art. 106 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, c/c 

pelos §§ 1º e 3º do art. 8º-A e pelos art.31 e 32 do Decreto Estadual nº 562, de 

17 de abril de 2020; CONSIDERANDO a declaração de emergência em saúde pú-

blica de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coro-

navírus (COVID-19); CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, de 06 de fe-

vereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência 

em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (CO-

VID-19); CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, 

que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); CONSIDE-

RANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 

controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar 

a disseminação da doença no Estado de Santa Catarina, conforme Decreto nº 

562/2020; CONSIDERANDO a importância e a necessidade da retomada grada-

tiva das atividades sociais, econômicas e educacionais, respeitada a situação epi-

demiológica local, associado ao cumprimento das exigências para prevenção e 

mitigação da disseminação da COVID-19; CONSIDERANDO as análises realizadas 

pelo Governo do Estado de Santa Catarina em relação à evolução da pandemia 

nas diferentes regiões do estado, combinadas com a disponibilidade de leitos e 

da atual estrutura de saúde existente; CONSIDERANDO a Portaria Conjunta 

SED/SES/DCSC nº 750, de 25 de setembro de 2020, que determina a elaboração 

dos Planos de Contingência: Municipal e Escolares para a Educação COVID-19, a 
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homologação dos Planos Escolares e a organização dos Comitês Municipais e Co-

missões Escolares para o gerenciamento da COVID-19 para Educação; CONSIDE-

RANDO a Portaria SES nº 464, de 03 de julho de 2020, que instituiu o programa 

de descentralização e regionalização das ações de combate a COVID19; CONSI-

DERANDO a Portaria nº 592, de 17 de agosto de 2020, que estabelece critérios 

de funcionamento das atividades de interesse regional e local, bem como as me-

didas de enfrentamento da COVID-19, de acordo com os níveis de risco da Avali-

ação do Risco Potencial Regional das regiões de saúde, e suas atualizações; CON-

SIDERANDO a lei 18.032/20 de 8 de dezembro de 2020, que considera a educa-

ção como atividade essencial durante a pandemia da COVID-19; RESOLVEM: 

CAPÍTULO I Dos dispositivos gerais: 

Art. 1º Estabelecer protocolos de segurança sanitária para o retorno de 

atividades escolares/educacionais (curriculares e extracurriculares) presenciais 

para as etapas da Educação Básica, Educação Profissional e Ensino Superior e 

afins no Estado de Santa Catarina. Parágrafo único: Os protocolos estabelecidos 

nesta Portaria aplicam-se aos estabelecimentos de ensino públicos e privados 

(particulares, comunitários, filantrópicos e confessionais) independentemente 

do nível, etapa, modalidade de ensino, número de alunos ou de trabalhadores, 

no que couber a cada estabelecimento. CAPÍTULO II Do Plano de Contingência 

para Educação/COVID-19: Art. 2º O Plano de Contingência para Educação/CO-

VID-19 (PlanCon-Edu/COVID-19) é um instrumento de planejamento e prepara-

ção da resposta ao desastre de natureza biológica, caracterizado pela Pandemia 

da COVID-19. É organizado pela definição e caracterização do cenário de risco, 

se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as di-

nâmicas e ações operacionais a implementar, definindo-se estratégias, ações e 
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rotinas de resposta para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19. Art. 3º 

Cada município e cada estabelecimento de ensino ou atividade educacional, de-

verá elaborar o Plano de Contingência para Educação/COVID-19, conforme mo-

delos estabelecidos na Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 25 de setem-

bro de 2020. Parágrafo único: O Plano de Contingência para Educação/COVID-

19, deverá ser acompanhado e monitorado em sua execução, sendo revisado e 

atualizado sempre que necessário, numerando e registrando suas versões, man-

tendo o histórico das atualizações para a autoridade sanitária competente 

quando solicitado. Art. 4º O retorno às atividades escolares/educacionais pre-

senciais, fica condicionada aos estabelecimentos de ensino que apresentarem e 

obtiverem a primeira edição do Plano de Contingência Escolar para COVID-19 

homologado junto ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de CO-

VID-19, conforme estabelecido na Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 

25 de setembro de 2020. As atualizações e revisões dos Planos de Contingência 

Escolar para COVID-19 não precisam de nova homologação pelo Comitê Munici-

pal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, seguindo o estabelecido no 

parágrafo único do Art. 3º desta Portaria: §1º Os Comitês Municipais de Geren-

ciamento da Pandemia da COVID-19 podem homologar o Plano de Contingência 

Escolar para a COVID-19 a partir de termo de compromisso firmado pela Comis-

são Escolar de gerenciamento da pandemia da COVID-19. O termo de compro-

misso deve ratificar que a elaboração segue o que preconiza a Portaria Conjunta 

SED/SES/ DCSC nº 750, de 25 de setembro de 2020; 

§ 2º Após a apresentação do Plano de Contingência Escolar para COVID-19 

ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, este tem até 

10 dias úteis para homologação do Plano de Contingência Escolar para COVID-
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19; §3º Caso a primeira versão do Plano de Contingência Escolar para COVID-19 

necessitar de ajustes e correções, após a devolutiva pelo Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, mesmo homologado, o estabeleci-

mento de ensino deverá, obrigatoriamente representar o Plano ao Comitê, com 

as devidas correções no prazo máximo de 10 dias úteis; § 4º Os estabelecimentos 

de ensino que ainda não possuem seus Planos de Contingência Escolar para CO-

VID-19 elaborados, têm o prazo de 15 dias úteis, a contar da publicação desta 

Portaria, para protocolar seu PlanCon-Edu/COVID-19 no Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19. Capítulo III Da retomada das ativida-

des escolares presenciais: Art. 5º Cada rede de ensino, pública e privada, definirá 

a estratégia de retorno e a forma de atendimento presencial, considerando todas 

as medidas sanitárias desta Portaria e o distanciamento social de no mínimo 1,5 

metros, primando por retomar atividades escolares/educacionais presenciais no 

primeiro dia letivo de 2021: § 1º Cabe a cada rede de ensino, pública ou privada, 

estabelecer em seu Plano de Contingência Escolar para a COVID-19 (PlanCon-

Edu/COVID-19), os critérios de alternância de grupos para o retorno presencial, 

quando necessário, para manter o distanciamento social de 1,5m em todos os 

ambientes e espaços da instituição. § 2º Os estudantes e servidores que se en-

quadram nos grupos de risco para a COVID19, devem ser mantidos em atividades 

remotas. § 3º Os responsáveis legais pelo estudante podem optar pela continui-

dade no regime de atividades não presenciais/remotas, quando a institui-

ção/rede oferecer, mediante a assinatura de termo de responsabilidade, junto à 

instituição de ensino na qual o estudante está matriculado. Caso haja mudança 

de regime de atendimento, os responsáveis legais deverão comunicar a institui-

ção de ensino com 7 dias de antecedência, para que haja o enquadramento no 
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novo regime de atendimento. Capítulo IV Do atendimento conforme a Avaliação 

de Risco Potencial ao COVID-19: Art. 6° Nas Regiões de Saúde que apresentem 

Risco Potencial GRAVÍSSIMO (representado pela cor vermelha), Risco Potencial 

GRAVE (representado pela cor laranja), ALTO (representado pela cor amarela) e 

MODERADO (representado pela cor azul) na Avaliação de Risco Potencial ao con-

tágio por COVID-19, para os estabelecimentos de ensino que possuem Plano de 

Contingência Escolar para a COVID19 (PlanCon-Edu/COVID-19) homologados, as 

atividades escolares/educacionais presenciais estão autorizadas, seguindo rigo-

rosamente todos os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos, desde que 

a capacidade operativa das salas e dos espaços disponíveis respeitem o distanci-

amento social de, no mínimo, 1,5 metro. 

§ 1º A capacidade de atendimento presencial para cada grupo, está condi-

cionada ao distanciamento social de 1,5 metros, sem limitação de percentual 

máximo de estudantes por turma. A capacidade deve ser calculada pelo tamanho 

do ambiente, estabelecendo 1,5 metros de distanciamento entre os estudantes 

e servidores que ocuparem o espaço. A capacidade de atendimento, respeitados 

o distanciamento social de cada espaço escolar, deve estar estabelecida no Plano 

de Contingência Escolar para a COVID-19 (PlanCon-Edu/COVID-19) do estabele-

cimento de ensino e fixada em cartaz na entrada de cada ambiente; § 2º Para os 

estabelecimentos de ensino que não possuem espaço físico suficiente para aten-

der as matrículas de cada grupo, respeitados o distanciamento social de no mí-

nimo 1,5 metros, deverão ser organizadas estratégias de alternância entre os 

grupos, mantendo atividades presenciais e remotas para garantia do direito à 

educação. A alternância deve estar prevista no PlaCon-Edu/COVID-19 e ampla-

mente informada para toda comunidade escolar. Art. 7º Em situações de surto 
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de COVID-19 no estabelecimento de ensino, a instituição deve informar imedia-

tamente às autoridades de vigilância epidemiológica e sanitária competentes 

para as medidas cabíveis. Capítulo IV Dos regramentos: Art. 8º O retorno das 

atividades escolares presenciais obedecerá obrigatoriamente a todos os regra-

mentos estabelecidos nos 8 Cadernos de Diretrizes para o retorno às aulas, cons-

tantes no Plano Estadual de Contingência para a Educação e homologadas pelo 

Centro de Operações de Emergência em Saúde - COES Estadual, disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/15qHdlz6ulTpl39iBI-

QwVXynyfne5ez1V?usp=sh aring 

Parágrafo único: Os conteúdos dos cadernos das diretrizes sanitárias ge-

rais, para a alimentação escolar, para o transporte escolar, passam a compor esta 

Portaria nas seções que seguem. 
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7.1.1 DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS GERAIS 

Seção I - Das Medidas Sanitárias Gerais Subseção I - Medidas Administrativas 

Art. 9º Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas administrativas a fim de 

combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - Organizar cada sala de aula, de forma que 
cada aluno utilize todos os dias, à mesma mesa 

e a mesma cadeira; 

Unidades Esco-
lares 

Enquanto durar a 
pandemia devendo 
ser  atualizado sem-
pre que necessário 

Equipe gestora e 
pedagógica. 

Reorganizando a sala 
de aula 

Por meio de fixação 
de cartaz e demarca-
ção de carteiras e ca-

deiras. 

Sem custos Definir o espelho de cada sala, respeitando o 
distanciamento. Nomear uma carteira para cada 

aluno de cada grupo que usar a sala. Afixar os 
espelhos em local visível para todos os alunos. 

Readequar os espaços físicos, respeitando o 
distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e 
meio) em sala de aula, acomodando os alunos 

individualmente, demarcando no piso a posição 
das carteiras. Retirar da sala e/ou armazenar em 

local específico os equipamentos (carteiras e 
cadeiras) excedentes, quando aplicável. Não 

sendo possível essa retirada, as mesas e 
carteiras poderão permanecer na sala, 

porém com sinalização de proibição de uso. 

II - Reenquadrar, dentro do possível, as grades 
de horários de cada turma, de forma a conden-

sar as aulas do mesmo professor, permitindo 
que cada professor mude o mínimo possível de 

sala; 
 

Na unidade de 
ensino. 

Enquanto durar a 
pandemia devendo 
ser  atualizado sem-
pre que necessário 

Equipe gestora e 
pedagógica 

Por meio de estudo 
da gestão de pessoas. 

Sem custos Elaborar um horário com aulas sequenciais por 
disciplina na mesma sala (para todos os níveis de 

ensino), quando for possível. Elaborar, 
prioritariamente, um horário com aulas 

sequenciais considerando o mínimo de mudança 
de sala por professo 
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III - Adotar estratégias eficazes de comunicação 
com a comunidade escolar, priorizando canais 

virtuais e a audiodescrição para deficientes visu-
ais e LIBRAS para alunos surdos; 

Na unidade de 
ensino. 

Enquanto durar a 
pandemia devendo 
ser  atualizado sem-
pre que necessário 

Equipe gestora e 
pedagógica, pro-

fissionais de 
apoio e Atendi-

mento educacio-
nal especializado 

Por meio de avalia-
ção das especificida-

des. 

Atender de-
manda 

Utilizar os meios de comunicação/linguagem 
disponibilizados para esse fim 

Definir os assuntos oficiais a serem 
comunicados. Identificar o(s) mecanismo(s) de 
comunicação mais eficaz(es) para estabelecer 

essa comunicação. Viabilizar a acessibilidade da 
comunicação nas comunidades escolares que 

apresentarem essa necessidade. 

IV - Providenciar a atualização dos contatos de 
emergência dos alunos (também dos responsá-
veis quando aplicável), e dos trabalhadores, an-
tes do retorno das aulas, assim como mantê-los 

permanentemente atualizados;   

Unidades Esco-
lares 

Permanente Equipe gestora da 
Unidade Escolar 

No ato da assinatura 
do termo de aceite 
ou não do retorno 

pela família. 
Durante período de 

matrículas e rematrí-
culas 

Atender de-
manda 

Criar ficha cadastral específica com dados 
necessários. 

Designar pessoa para fazer essa ação. 
Encaminhar a autorização de retorno para todas 

as famílias (online ou impresso) solicitando os 
contatos atualizados: telefone fixo, celular, 

whatsApp, endereço, local e telefone do 
trabalho, etc. Manter essas informações sempre 

atualizadas. 

V - Priorizar reuniões por videoconferência; 
quando não for possível, reduzir ao máximo o 

número de participantes e sua duração. Em ex-
tensão para as pessoas com necessidades espe-
ciais, buscar assessoria e suporte dos serviços de 
Educação Especial para adequações e acesso às 

informações; 

Unidades Esco-
lares 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, 
comissão escolar, 
equipe pedagó-
gica e Atendi-

mento educacio-
nal especializado. 

Por meio de organiza-
ção dos tempos, es-
paços e ambientes. 
Incentivar reuniões 
virtuais de modo a 

evitar aglomerações 
no ambiente escolar. 

Sem custo Ações educativas acerca dos benefícios das 
reuniões por videoconferência. 

Disponibilizar link de acesso aos pais e 
responsáveis, por meio de whatsApp, e-mail e 

demais meios de comunicação virtual. 
Comunicar os pais e responsáveis por meio de 
informativos. Realizar levantamento dos pais e 

responsáveis com indisponibilidade para 
reuniões online e nesses casos, as reuniões 

presenciais devem ocorrer em número reduzido 
e com medidas de prevenção contra a COVID-19, 
efetivando as reuniões simultaneamente online 

e presencial. 

VI - Suspender as atividades do tipo excursões e 
passeios externos; 

Unidades Esco-
lares 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora da 
Unidade Escolar 

Não autorizar as ativi-
dades  de excursões e 

passeios externos 

Sem custo Incluir cláusula no termo de responsabilidade 
sobre a suspensão dessas atividades. Enviar 
informativo aos pais e responsáveis sobre os 

protocolos de retorno adotados, incluindo este 
item. 
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VII - Suspender, dentro do estabelecimento de 
ensino, todas as atividades que envolvam aglo-

merações, tais como festas, comemorações, 
reuniões para entrega de avaliações, formatu-
ras, feiras de ciências, apresentações teatrais, 
entre outras. Caso a instituição de ensino opte 
pela realização destas atividades em local ex-

terno, deve-se cumprir o estabelecido pela por-
taria SES n° 710, de 18/09/2020, ou outra que 

vier substituí-la; 

Nas Unidades 
Escolares 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva Estabelecendo regras 
e o cancelamento 

destas ações. 
Evitando ações de 
aglomeração em 

ambientes fechados e 
adotando todas as 

medidas de 
prevenção exigidas 

em ambiente aberto 
(espaços livres). 

 

Sem custo Seguir os protocolos de contingência do Estado 
e do Município. Priorizar Decreto Municipal em 
relação ao tema. Considerar as determinações 

para o Mapa de Risco vigente. 

VIII. As aulas de Educação Física que 
contemplam o currículo escolar devem 
seguir o regramento sanitário estabele-

cido na Portaria Conjunta SES/FES-
PORTE nº 441 de 27 de abril de 2021, 
ou outra que vier a substituí-la, a qual 
define critérios para a retomada das 

competições, treinamentos esportivos 
e práticas esportivas, conforme resul-

tado da matriz de avaliação de risco po-
tencial regional. 

a. É vedado o uso de quadras e ambien-
tes para público externo de forma con-

comitante com os alunos; 
b. A escola é responsável pelo cumpri-

mento do regramento sanitário im-
posto na Portaria Conjunta SES/FES-

PORTE n. 441 de 27 de abril de 2021, ou 
outra que vier a substituí-la quanto ao 

Nas Unidades 
Escolares 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e 
profissionais da 

área 

Seguir todos os pro-
tocolos estabelecidos 
nas Portarias específi-

cas. 

Sem custo Seguir todos os regramentos 
estabelecido na Portaria Conjunta 

SES/FESPORTE nº 441 de 27 de abril de 
2021, ou outra que vier a substituí-la. 

Entregar a Portaria a todos os 
envolvidos com esporte/educação física 

dentro da Unidade Escolar 
Adotar aulas ao ar livre. 

Regrar o distanciamento de 1,5 m entre os 
alunos. Não compartilhar objetos. É permitido o 

uso de ginásio com ventilação natural. 
Suspender o uso de objetos que não possam ser 

higienizados. Uso de objetos individuais. Não 
realizar atividades de contato. Utilizar garrafa de 

água individual. Após as atividades realizar a 
higienização das mãos com água e sabão. 
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uso da quadra e ambientes esportivos 
para público externo; (NOVO) c. Caso o 
uso de quadras e ambientes esportivos 
por público externo seja realizado em 
horário escolar, o acesso aos mesmos 
deve ser dado de forma independente 
sem cruzamento com os alunos regula-

res da escola; 

IX. As aulas de Educação Física, que 
contemplam o currículo escolar, devem 
ser planejadas de modo a evitar o con-

tato físico e executadas em espaços 
abertos (ar livre) ou em espaços bem 
ventilados. Fica proibida a prática de 
esportes que envolvam superfícies e 

objetos que não possam ser higieniza-
dos; 

Nas Unidades 
Escolares 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e 
professores da 

área 

Seguir todos os pro-
tocolos estabelecidos 
nas Portarias específi-

cas. 

Atender de-
manda. 

Adotar o distanciamento de 1,5m entre 
todos os estudantes a fim de evitar 

contato físico entre eles. 
Higienizar todos os materiais após cada 

uso. 
Executar as atividades do componente 

curricular em espaço aberto ou bem 
ventilados. 

X - Desestimular o uso de elevadores, por meio 
de cartazes afixados em locais visíveis, contendo 

orientações de utilização apenas para pessoas 
com dificuldades ou limitações para desloca-

mento. 

Unidade Escolar Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e 
administrativa. 

Por meio de cartazes 
afixados em locais vi-

síveis. 

Atender de-
manda. 

Criar cartazes com orientações em todos os 
ambientes de circulação e acesso possíveis. 

Comunicação clara e criativa. 

XI. Adotar rotinas regulares de orienta-
ção de alunos e trabalhadores sobre as 
medidas de prevenção, monitoramento 
e controle da transmissão da COVID-19, 
com ênfase na correta utilização, troca, 
higienização e descarte de máscaras em 

lixeira com tampa e acionamento por 
pedal, e ou guarda da mesma em caso 

Unidade Escolar Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e 
administrativa. 

Por meio de cartazes 
afixados em locais vi-

síveis. 

Atender de-
manda. 

Treinar e orientar o uso correto das EPIs, 
higienização das mãos e objetos, 

distanciamento, etiquetas. 
Criar cartazes, folders, informativos, entre 
outros, com linguagem acessível para toda 

comunidade escolar. 
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de máscara de tecido, para posterior hi-
gienização, bem como na adequada hi-
gienização das mãos e de objetos, na 

manutenção da etiqueta respiratória e 
no respeito ao distanciamento social 

seguro, sempre em linguagem acessível 
para toda a comunidade escolar; (nova 

redação) 
XI - Adotar rotinas regulares de orientação de 

alunos e trabalhadores sobre as medidas de pre-
venção, monitoramento e controle da transmis-
são do COVID-19, com ênfase na correta utiliza-
ção, troca, higienização e descarte de máscaras, 
bem como na adequada higienização das mãos e 
de objetos, na manutenção da etiqueta respira-
tória e no respeito ao distanciamento social se-
guro, sempre em linguagem acessível para toda 

a comunidade escolar. 

Unidade Escolar Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva, 
pedagógica, e ad-

ministrativa. 

Por meio de cartazes 
afixados em locais vi-
síveis, formação e ca-
pacitação entre ou-

tros. 

Atender de-
manda. 

Treinar e orientar o uso correto das EPIs, 
higienização das mãos e objetos, 

distanciamento, etiquetas. 
Criar cartazes, folders, informativos, entre 
outros, com linguagem acessível para toda 

comunidade escolar. 

XII - Informar as alterações de rotina e mudan-
ças de trajeto e objetos, com antecedência, aos 
alunos com deficiência visual e Transtorno de 

Espectro Autista-TEA. 

Unidades 
escolares 

 

Permanente Equipe dire-
tiva, pedagó-

gica, 
professores de 
educação es-

pecial e profis-
sionais de 

apoio. 

Por meio de reuniões 
on-line e presenciais, 

quando se fizerem 
necessárias. 

Atender de-
manda. 

Treinar/orientar 
com antecedência aos alunos com deficiência 
visual e Transtorno de Espectro Autista-TEA 
constando rotinas e mudanças de trajeto. 

XIII - Comunicar as normas de condutas relativas 
ao uso dos espaços físicos e à prevenção e ao 

controle da COVID-19, em linguagem acessível à 
comunidade escolar e, quando aplicável, afixar 
cartazes com as mesmas normas em locais visí-

Na Unidade 
Escolar. 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Por meio de afixação 
de cartazes em espa-

ços de trânsito . 

Conforme a 
necessidade. 

Treinar/orientar os estudantes sobre as normas 
de conduta. 

Elaborar cartazes orientativos e afixar em todos 
os pontos de circulação. 

Comunicação clara e criativa. 
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veis e de circulação, tais como: acessos aos esta-
belecimentos, salas de aula, banheiros, refeitó-

rios, corredores, dentre outros. 

XIV - Conhecer todos os regramentos sanitários 
vigentes aplicáveis, procurando documentar ou 
evidenciar as ações adotadas pelo estabeleci-
mento de ensino, em decorrência do cumpri-

mento destes regramentos. 

Na unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epide-

mia 

Toda a 
comunidade 
escolar que 
retornará às 
atividades 

presenciais. 

Por meio de capa-
citação, reuniões 

virtuais e presenci-
ais quando se fize-
rem necessárias. 

Atender de-
manda. 

Treinar, capacitar e orientar acerca das 
diretrizes, protocolos e regramentos sanitários 

vigentes. 
A equipe gestora, da unidade escolar, deverá 
apresentar a toda COMUNIDADE ESCOLAR o 

PlanCon e os regramentos adotados com ampla 
divulgação. 

Usar os instrumentos de monitoramento 
 (anexos do PlanCon Municipal) para registros de 

ações adotadas pela instituição. 

XV. Os Reitores, Diretores Escolares e 
Administradores Escolares devem 

acompanhar junto as autoridades de 
saúde locais, a evolução de casos positi-
vos nos seus municípios e nos adjacen-
tes, de forma a gerenciar o funciona-
mento do estabelecimento, conforme 
estabelecido no Plano de Contingência 
do Município e da Instituição de Ensino 
e conforme determina a nota informa-

tiva nº 002/21 ou outra que vier a subs-
tituí-la. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epide-

mia 

Secretarias de 
saúde e Educa-

ção, SCO, 
Equipe gestora 

e 
Comissão Esco-
lar, pais e res-

ponsáveis. 

Nas unidades 
de ensino, sites 

de levanta-
mento de da-
dos sobre a 
evolução da 

COVID-19, as-
sim como, con-
tar com o apoio 

dos 
familiares sobre 
o repasse de in-
formações so-
bre os familia-
res e sobre o 

educando. 

Conforme 
demanda. 

Acompanhar diariamente os comunica-
dos dos órgãos oficiais. Estar em fre-

quente comunicação com os responsá-
veis pelo PlanCon. Manter comunicação 

entre o SCO e órgãos da saúde local. 
Acompanhar os decretos do município 
adequando a escola às situações esta-

belecidas. 
Monitorar casos suspeitos e confirma-

dos na unidade escolar, familiares e co-
munidade. Comunicar a Vigilância Epi-
demiológica Municipal dos casos sus-
peitos e confirmados de COVID-19 na 

escola a qual junto com a mantenedora 
tomará as medidas cabíveis ou devidos 

encaminhamentos. 
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Realizar a desinfecção e sanitização do 
ambiente e áreas comuns onde o caso 

suspeito teve acesso. 
 

XVI - Assegurar que trabalhadores e alunos do 
Grupo de Risco permaneçam em atividade re-

mota, sem prejuízo de remuneração e de acom-
panhamento das aulas, respectivamente. 

Entende-se por Grupo de Risco os indivíduos 
que passarem por junta médica e forem afasta-

dos. 

Na Unidade Es-
colar 

No período escolar 
enquanto perdurar 
o regime especial 

de educação decor-
rente da pandemia 

COVID-19. 

Secretarias de 
saúde e Educa-

ção, SCO, 
Equipe gestora 

e 
Comissão Esco-

lar, pais e 
responsáveis. 

Através de 
laudo médico 
para trabalha-
dores e termo 

de responsabili-
dade 

Conforme 
demanda. 

Efetuar levantamento dos grupos de 
risco. 

Efetuar levantamento da condição do 
aluno. 

Solicitar comprovação da condição de 
grupo de risco no RH/Junta médica. 
 Se trabalhador, encaminhar afasta-

mento ao RH. 
 Solicitar substituição do profissional 

grupo 
de risco. 

Coletar assinatura dos pais ou respon-
sáveis no termo de responsabilidade. 
 Encaminhar a lista de alunos aos pro-

fessores. 
Planejar atividades remotas online ou 

impressa conforme a condição do 
aluno. 

XVII. Não é permitida a implementação 
dos programas e projetos intersetoriais, 

ou atividades que são desenvolvidos 
por profissionais que não fazem parte 
do corpo docente da unidade escolar. 

Na Unidade Es-
colar 

No período escolar 
enquanto perdurar 
o regime especial 

de educação decor-
rente da pandemia 

COVID-19. 

Equipe diretiva e 
comissão escolar. 

Permitir so-
mente projetos 
de forma online 

Conforme 
demanda 

Não permitir que projetos externos se-
jam desenvolvidos de forma presencial 
nas Unidades. Priorizar projetos e pro-

gramas online, de forma remota, o qual 
deve constar no Plano de Contingência 

da Escola. 
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Subseção II - Medidas de Higiene Pessoal 

Art. 10 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas de higiene pessoal a fim de 

combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - Divulgar para alunos e tra-
balhadores a necessidade e a 
importância de evitar tocar 
olhos, nariz e boca, além de 
higienizar sistematicamente 
as mãos, especialmente nas 

seguintes situações: 
a) após o uso de transporte 
público. 
b) ao chegar ao estabeleci-
mento de ensino. 
c) após tocar em superfícies 
tais como: maçanetas das 
portas, corrimãos, botões de 
elevadores, interruptores. 
d) após tossir, espirrar e/ou 
assoar o nariz. 
e) antes e após o uso do ba-
nheiro. 

Na Unidade Escolar e 
ou todos os ambientes 

de uso coletivo 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e comis-
são escolar. 

Formação conti-
nuada, placas in-

formativas. 

Fiscalizar por 
meio de moni-
tores escolares 

a fixação de 
cartazes de 

conscientiza-
ção em toda 
área do esta-
belecimento 
escolar onde 

se tenha maior 
fluxo de pes-

soas 

Atender de-
manda. 

Treinar, capacitar e orientar a forma 
correta de como proceder nos 

diferentes ambientes, mantendo 
medidas de sanitização, higiene e 

limpeza. 
Produzir cartazes informativos das 

Boas Práticas nos diversos ambientes 
escolares. 

Manter as devidas orientações de 
forma constante/periódicas. 

 
Preparar material informativo 

impresso e disponível nas mídias 
sociais. 

Promover capacitação e treinamento 
com a 

comunidade escolar, periodicamente, 
orientando sobre as medidas de 

higienização das mãos. 
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 f) antes de manipular ali-
mentos. 
g) antes de tocar em utensí-
lios higienizados. 
h) antes e após alimentar os 
alunos. 
i) antes das refeições. 
j) antes e após cuidar de feri-
mentos. 
k) após a limpeza de um local 
e/ou utilizar vassouras, panos 
e materiais de higienização. 
l) após remover lixo e outros 
resíduos. 
 m) após troca de sapatos. 
n) antes e após o uso dos es-
paços coletivos. 
o) antes de iniciar e após 
uma nova atividade. 

 Fiscalizar e monitorar o 
comportamento social dos alunos. 

II - Disponibilizar em pontos estraté-
gicos, em diversos ambientes do es-
tabelecimento de ensino, dispensa-
dores de álcool 70%, ou preparação 

antisséptica de efeito similar, de-
vendo ser orientada e estimulada a 
constante higienização das mãos. 

 

Em diversos espaços da 
unidade de ensino. 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia. 

Equipe gestora e serviços 
gerais 

Adquirir materiais 
de higiene e reali-
zar inspeção diária 

para verificação 
da quantidade e 
integridade dos 
equipamentos e 

produtos. 
 
 

Conforme de-
manda 

Estimular a constante higienização das mãos, 
disponibilizando álcool em gel 70%, em pontos 

estratégicos. 
Adquirir dispensadores de álcool em gel. Man-
ter disponível preparações alcoólicas antissép-
ticas 70% (setenta por cento) em formato de 
gel, espuma ou spray, para higienização das 
mãos, em todos os ambientes da instituição 
de ensino e em locais estratégicos e de fácil 
acesso, como entradas, saídas, corredores, 

elevadores e mesa dos professores. 
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A equipe de limpeza deverá realizar inspeção 
diária para verificação da quantidade e integri-

dade desses equipamentos e produtos 

III - Disponibilizar álcool 70% ou pre-
parações antissépticas de efeito si-

milar para cada professor, recomen-
dando a frequente higienização das 

mãos 

Na Unidade Escolar Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva. Disponibilizando o 
material. 

Atender de-
manda. 

Fazer um levantamento do número de 
professores. 

Solicitar ou adquirir a solução para um 
determinado período estabelecido pela 

comissão escolar. 
Manter estoque de álcool 70%. Disponibilizar 
aos professores o álcool em recipiente de uso 

individual. 
Disponibilizar o álcool na sala dos professores 

e em cada sala de aula. 
Orientar o uso constante do álcool e o não 
compartilhamento do recipiente de álcool. 

IV - Os professores devem higienizar 
as mãos e substituir a máscaras ao 
final de cada aula (a cada mudança 

de sala) e ao final do seu turno 

Na Unidade Escolar Durante todos o 
turno de trabalho, 

enquanto perdurar o 
regime especial de 

educação decorrente 
da pandemia COVID-

19. 

De gestores para profes-
sores 

Utilizando água e 
sabão, álcool gel e 

substituindo a 
máscara. 

Atender de-
manda. 

Na chegada, o professor que estará 
encarregado para a atividade deverá lavar as 
mãos com água e sabão ou, se água e sabão 

não estiverem disponíveis, usar álcool em gel 
70%. Cada troca de sala de aula, deslocar até o 

sanitário, fazer toda higiene recomendada e 
trocar a máscara. 

Caso o professor permanecer em sala de aula 
por mais de 02 horas, deverá trocar a máscara 

e higienizar as mãos frequentemente. 
Realizar a troca de máscara, conforme 

orientações 

V - Os trabalhadores devem manter 
as unhas cortadas ou aparadas, os 

cabelos presos e evitar o uso de 
adornos, como anéis e brincos 

Na unidade escolar Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Todos os trabalhadores da 
unidade 

Através de orien-
tações e fiscaliza-

ção 

Atender de-
manda 

Orientar a importância dessas medidas. 
Fixação de cartazes de conscientização. 

Fiscalizar diariamente 

VI - Orientar a comunidade escolar 
sobre os cuidados necessários a se-

Na unidade escolar Durante todo o ano 
letivo 

Gestão escolar e SCO Por meio de trei-
namentos, infor-

mativos e cartazes 

Atender de-
manda 

Realizar treinamento com a comunidade 
escolar acerca dos cuidados necessários a 

serem adotados em casa e no caminho entre o 
domicílio e o estabelecimento de ensino, 
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rem adotados em casa e no cami-
nho entre o domicílio e o estabele-

cimento de ensino 
VII - Orientar e estimular os alunos, 
trabalhadores e visitantes à aplica-

ção da “etiqueta da tosse” 
VIII - Orientar alunos e trabalhado-
res a usar lenços descartáveis para 
higiene nasal e bucal e a descartá-
los imediatamente em lixeira com 
tampa, preferencialmente de acio-
namento por pedal ou outro dispo-

sitivo 

“etiqueta da tosse” e descarte dos lenços 
utilizados para higiene nasal e bucal. - 

Elaborar informativo aos pais e trabalhadores 
sobre os cuidados no caminho entre domicílio 
e escola. - Elaborar cartazes sobre a etiqueta 
da tosse, uso e descarte de lenço descartável. 
- Afixar os cartazes em local visível aos alunos 
e trabalhadores. - Monitorar as medidas de 

prevenção. 

 
MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

IX - Orientar alunos com de-
ficiência visual a realizarem a 
higiene das mãos bem como 
de sua bengala de uso pes-

soal após a utilização, princi-
palmente ao andar em espa-

ços abertos 

Na Unidade Escolar Enquanto durar a pande-
mia/epidemia 

Equipe ges-
tora, Aluno, 
Professor, 
Monitor 

Treinamento e mo-
nitoramento da 

correta higieniza-
ção 

Atender de-
manda. 

Explicar oralmente sobre os 
procedimentos. 

Realizar treinamento com os alunos 
sobre os procedimentos de 

higienização. 
Indicar aos alunos onde encontrar os 
higienizantes de mão espalhados pela 

escola. 

X. Propor que as atividades 
pedagógicas sejam realiza-
das, em espaços abertos 

e/ou bem ventilados. (novo) 
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Subseção III Medida de proteção individual - uso de máscara 

Art. 11 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas de proteção individual em 

especial ao uso de máscara, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – USO DE MÁSCARAS 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I. É obrigatório o uso de máscaras des-
cartáveis, ou de tecido não tecido 

(TNT), ou de tecido de algodão, por 
alunos com idade de 6 anos ou mais, 

trabalhadores e visitantes durante 
todo o período de permanência no es-
tabelecimento de ensino. Para crian-
ças de 0 a 5 anos e 11 meses anos e 
para estudantes com deficiência que 
não se adequam ao uso de máscaras, 

orienta-se: 
a. Crianças de 0 a 2 anos e 11 meses 

não devem utilizar máscaras devido ao 
risco de asfixia; 

b. Para crianças de 3 a 5 anos e 11 me-
ses de idade, a máscara deve ser utili-

zada sob supervisão; 
c. Para pessoas com transtorno do es-
pectro autista, com deficiência intelec-

tual, com deficiências sensoriais ou 

Em todos os espa-
ços da Unidade Es-

colar 

Enquanto durar a 
pandemia/epide-

mia. 

Alunos (conforme 
faixa etária), tra-
balhadores e visi-

tantes 

Orientando e monito-
rando 

Atender de-
manda. 

Produzir cartazes orientativos sobre a troca de 
máscaras. 

Orientar a trocas de máscaras 
a cada 2 horas ou 

quando estiver úmida. 
Os professores e monitores das 

instituições deverão monitorar a 
utilização de máscaras por parte do 

público infantil (de acordo com a 
recomendação por faixa etária) de 

modo a evitar a retirada da máscara 
durante as atividades educacionais. 

Orientar de maneira lúdica a 
utilização de máscaras por parte do 

público infantil. 
Os demais através de fiscalização e 

orientação constante. 
Para os profissionais da educação que 

atuam com estudantes que não se 
adequam ao uso de máscaras e/ou 

distanciamento social, recomenda-se 
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com quaisquer outras deficiências que 
as impeçam de fazer o uso adequado 
de máscara de proteção facial, a obri-
gação será dispensada, conforme de-
claração médica, que poderá ser ob-
tida por meio digital, de acordo com 

Lei nº 14019/20: 
i. o atestado médico de que trata a alí-
nea c, deve conter o motivo pelo qual 
a pessoa com deficiência não pode es-

tar utilizando a máscara, que é um 
equipamento extremamente impor-

tante para proteção individual; 
ii. orienta-se que os estudantes da 

educação especial, que em virtude das 
suas especificidades não conseguem 

permanecer com a máscara, para que 
os profissionais que o atendem (pro-

fessores, segundo professores, profes-
sores de AEE, entre outros), realizem 

intervenções no sentido de possibilitar 
a aprendizagem do uso da máscara, 

podendo ser utilizadas estratégias de 
temporalidade, (aumento gradativo 

do tempo de uso da máscara) e peda-
gógicas, sendo fundamental a partici-

pação da família nesse processo; 
II. Para os profissionais da educação 

que atuam com estudantes que não se 

o uso de máscaras tipo N95/PFF2, 
principalmente em locais pouco venti-

lados. Na indisponibilidade do refe-
rido equipamento, orienta-se prote-

ção dupla, utilizando máscara descar-
tável e máscara de tecido concomi-
tantemente, formando dupla bar-

reira. 
Orientar sobre descarte correto da 

máscara. 
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adequam ao uso de máscaras e/ou 
distanciamento social, recomenda-se 

o uso de máscaras tipo N95/PFF2, 
principalmente em locais pouco venti-
lados. Na indisponibilidade do referido 
equipamento, orienta-se proteção du-
pla, utilizando máscara descartável e 

máscara de tecido concomitante-
mente, formando dupla barreira, reco-

menda-se além do uso da máscara, 
utilizar também o face shield; 

 
III. Para as máscaras descartáveis, ou 
de tecido não tecido (TNT), ou de te-

cido de algodão, orienta-se que a 
troca seja realizada a cada 2 (duas) ho-
ras ou quando tornar-se úmida (se an-
tes deste tempo), conforme previsto 
na Portaria SES nº 224, de 03 de abril 
de 2020, ou outros regramentos que 

venham a substituí-la; 
IV. Para as máscaras modelo 

N95/PFF2, orienta-se a utilização du-
rante todo o período de atuação, po-

dendo ser alternado o uso com másca-
ras do tipo descartável ou tecido, nos 
intervalos das aulas. Para higienização 
da máscara, não se recomenda a utili-
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zação de álcool nem lavação. A más-
cara após cada uso, deve ser deixada 
em ambiente ventilado por 3 dias até 
a próxima utilização. A máscara deve 
ser descartada, quando apresentar si-
nais de desgaste, como surgimento de 
fiapos, afrouxamento dos elásticos ou 
do ajuste da face. Realizar teste de ve-
dação, cobrir a N95/PFF2 com as mãos 
higienizadas em concha, sem forçar a 
máscara sobre o rosto, soprar suave-

mente, se houver fuga de ar a máscara 
deve ser descartada. Seguir sempre as 

orientações do fabricante; 
V. A máscara face shield deverá ser hi-
gienizada periodicamente conforme 

instruções do fabricante; 
 

VI. Adotar rotinas regulares de orien-
tação de alunos e trabalhadores sobre 
as máscaras, enfatizando a correta uti-
lização, troca, higienização e descarte 
em lixeira com tampa e acionamento 
por pedal, e ou guarda da mesma em 
caso de máscara de tecido, para pos-

terior higienização, bem como na ade-
quada higienização das mãos e de ob-
jetos, na manutenção da etiqueta res-
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piratória e no respeito ao distancia-
mento social seguro, sempre em lin-

guagem acessível para toda a comuni-
dade escolar. 

Subseção IV - Medidas para readequação dos espaços físicos para circulação social 

Art. 12 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas para readequação dos espaços 

físicos para circulação social a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS PARA READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA CIRCULAÇÃO SOCIAL 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - Readequar os espaços físicos, respeitando o dis-
tanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) 
em sala de aula. Nas atividades de educação física 

e em espaços abertos, deve-se manter distância de 
1,5 m entre pessoas. 

Na Unidade Es-
colar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Verificar a metragem 
quadrada de cada es-

paço. 

Atender 
demanda. 

Demarcar ambientes, respeitando o 
distanciamento de 1,5m no ambiente 
escolar (salas de aula, pátio, parque, 

quadra, entre outros). 
Produzir cartazes orientativos. 

II - Estabelecer e respeitar o teto de ocupação 
compreendido como o número máximo permitido 
de pessoas presentes simultaneamente no mesmo 
ambiente, respeitando o distanciamento obrigató-

rio. Disponibilizar esta informação nos locais. 

Na Unidade Es-
colar 

Enquanto durar a 
pandemia/ 
epidemia. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Verificar a metragem 
quadrada de cada es-

paço. 

Atender 
demanda. 

Demarcar ambientes, respeitar o 
distanciamento de 1,5m. 

Produzir cartazes orientativos. 
Diminuir o número de pessoas em todos os 

ambientes. 

III - Organizar as salas de aula de forma que os alu-
nos se acomodem individualmente em carteiras, 
respeitando o distanciamento mínimo recomen-

dado. 

Na sala de aula. Enquanto durar a 
pandemia/ 
epidemia. 

Equipe Diretiva e 
pedagógica. 

Conforme espelho da 
classe. 

Atender 
demanda. 

Demarcar carteiras, distanciá-las 1,5m. 
Respeitar o distanciamento ao se deslocar na 

sala. 
 

IV - Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma 
a facilitar o cumprimento das medidas de distanci-

amento social, especialmente nas salas de aula, 

Na Unidade Es-
colar 

Enquanto durar a 
pandemia/ 
epidemia 

Equipe Diretiva e 
pedagógica. 

Utilizando fitas, mapas, 
organogramas e outros 
materiais que se fize-

rem necessários. 

Atender 
demanda. 

Demarcar espaços físicos e de circulação. 
Demarcar ambientes, respeitar o 

distanciamento de 1,5m. 
Produzir cartazes orientativos. 
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nas bibliotecas, nos refeitórios e em outros ambi-
entes coletivos. 

Diminuir o número de pessoas em todos os 
ambientes. 

V - Quando houver a utilização de catra-
cas de acesso e/ou sistemas de registro 

de ponto através de biometria digital, dis-
ponibilizar álcool 70% ou preparações an-
tissépticas de efeito similar para higieni-
zação das mãos antes e depois da identi-
ficação pela biometria, bem como afixar 
cartazes próximos com orientação. e/ou 

higienizar os equipamentos após cada 
uso com álcool 70% ou preparações antis-
sépticas ou sanitizantes de efeito similar, 
respeitando as características do equipa-

mento quanto à escolha do produto 

Nos locais 
onde esses 
equipamen-

tos estão ins-
talados. 

acessos de 
entrada e sa-

ída 

Diariamente Equipe gestora Disponibilizando 
produtos para higi-
enização e carta-
zes orientativos 

Atender 
demanda. 

Adquirir equipamentos de higiene e 
dispensadores de álcool em gel. 
Manter disponível preparações 

alcoólicas antissépticas 70% (setenta 
por cento) em formato de gel, 

espuma ou spray, para higienização 
das mãos. 

A equipe de limpeza deverá realizar 
inspeção diária para verificação da 
quantidade e integridade desses 

equipamentos e produtos. 
Informar por meio de cartazes da 
necessidade de higienizar as mãos 

antes e após tocar em superfícies de 
uso comum, onde a possibilidade de 

contágio é maior. Higienizar 
frequentemente os aparelhos de 

acesso à unidade de ensino. 
VI - Estabelecer nos corredores o sentido único, 

para coordenar os fluxos de entrada, circulação e 
saída de alunos e trabalhadores, respeitando o dis-

tanciamento mínimo entre pessoas. 

Na Unidade Es-
colar 

Enquanto durar a 
pandemia/ 

epid 
emia 

Equipe diretiva, 
pedagógica. 

Utilizando fitas mar-
cadoras, cones, pla-

cas informativas. 

Atender de-
manda. 

Demarcar corredores com sentido único, 
Demarcar espaços de distanciamento 

mínimo. 

VII - Definir pontos exclusivos para entradas e para 
saídas para os estabelecimentos que disponham de 
mais de um acesso. Para estabelecimentos que dis-

ponham de um único acesso, definir e identificar 
áreas para acessos e saídas, de forma a proporcio-
nar condições que evitem ou minimizem o cruza-
mento das pessoas na mesma linha de condução. 

Na Unidade Es-
colar 

Enquanto durar a 
pandemia/ 
epidemia 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 

Comissão Escolar. 

Utilizando fitas mar-
cadoras, cones e ma-

terial informativo. 

Atender de-
manda. 

Disponibilizar mais de uma entrada a 
Unidade e escalonar a entrada para que não 

tenha aglomeração e minimizem o 
cruzamento de pessoas. 

Criar cartazes e mídias orientativas. 
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VIII - Organizar, as entradas dos alunos, de forma 
que não ocorram aglomerações e congestiona-

mentos, escalonando os horários. 

Na Unidade Es-
colar 

Enquanto durar a 
pandemia/ 
epidemia 

Equipe diretiva e 
Comissão Escolar. 

Definindo entrada e 
saída de forma esca-

lonada. 

Atender de-
manda. 

Disponibilizar mais de uma entrada a 
Unidade e escalonar a entrada para que não 

tenha aglomeração. 

MEDIDAS PARA READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA CIRCULAÇÃO SOCIAL 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

IX- Organizar os horários de intervalo das re-
feições, de utilização de ginásios, bibliotecas, 
pátios, entre outros, preservando o distanci-
amento mínimo obrigatório entre pessoas, 
sendo proibida a aglomeração de alunos e 

trabalhadores nas áreas comuns. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pande-
mia/ 

epidemia 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 

Comissão Escolar. 

Analisando o quanti-
tativo de alunos. 

Atender de-
manda. 

Estabelecer cronograma/horário de uso das 
dependências em comum, para que uma 
turma de cada vez use um determinado 

ambiente. 

X - Disponibilizar alternativas de 
acessos e saídas sem comandos com 
o contato das mãos, para estabeleci-
mentos que disponham de estacio-

namentos, em especial se utilizarem 
sistemas de digitação numérica ou 
de biometria digital, tanto para alu-
nos quanto para trabalhadores e vi-

sitantes 

Acessos de en-
trada e saída 
no estaciona-
mento da uni-
dade escolar 

enquanto perdurar o 
regime especial de 
educação decor-

rente da pandemia 
COVID-19. 

Equipe Gestora Por meio de reuniões 
virtuais e materiais 

informativos 

Atender de-
manda 

Não utilizar equipamento digital de 
controle de acesso ao 

estacionamento. Informar aos 
usuários como se dará a utilização 

do estacionamento. 

XI - Evitar o acesso de pais, responsáveis, cui-
dadores e/ou visitantes no interior das de-

pendências dos estabelecimentos de ensino, 
porém nos casos em que o acesso ocorrer, 

devem ser preservadas as regras de distanci-
amento mínimo obrigatório e o uso de más-

cara. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pande-
mia/ 

epidemia 

Equipe diretiva e 
Comissão Escolar. 

Por meio de reuniões 
virtuais e materiais 
informativos de mí-

dias. 

Atender de-
manda. 

Evitar circulação de pais e ou responsáveis 
nas dependências da Unidade. 

Orientar toda comunidade sobre uso correto 
das EPIs. 

Afixar cartazes de obrigatoriedade de uso de 
máscara. 

XII - Assegurar que todos os pais, responsá-
veis e/ou cuidadores às regras de uso de 

máscara e de distanciamento mínimo obriga-

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pande-
mia/ 

epidemia 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 

Comissão Escolar. 

Por meio de reuniões 
virtuais e materiais 
informativos de mí-

dias. 

Atender de-
manda. 

Orientar sobre regras de uso de máscara e de 
distanciamento mínimo obrigatório nas 

dependências externas do estabelecimento 
de ensino. 
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tório nas dependências externas do estabele-
cimento de ensino, quando da entrada ou da 
saída de alunos, e, quando aplicável, sinalizar 

no chão a posição a ser ocupada por cada 
pessoa. 

Elaborar4 cartazes e orientações. 

XIII - Desativar ou lacrar as torneiras a jato 
dos bebedouros que permitam a ingestão de 
água diretamente, de forma que se evite o 
contato da boca do usuário com o equipa-
mento. Caso não seja possível lacrar ou re-
mover o sistema de torneiras com jato de 

água, o bebedouro deve ser substituído por 
equipamento que possibilite a retirada de 

água apenas em copos descartáveis ou reci-
pientes de uso individual, mantendo disponí-
vel álcool a 70% ao lado do bebedouro, com 
recomendação de higienização das mãos an-

tes e após a retirada da água. 

Na Unidade Esco-
lar 

 No retorno as aulas pre-
senciais/ Enquanto durar 

a pandemia/epidemia 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 
Comissão Escolar. 

Adaptando ou 
desativando es-
ses equipamen-

tos 

Atender de-
manda. 

Lacrar bebedores e ou lugares de acesso 
coletivo que possam ser fonte de 

transmissão do vírus. 
Criar cartazes orientativos. 

Incentivar a trazer sua própria garrafa de 
água. 

Inutilizar bebedouros com jato 
inclinado, evitando com isso uma 

fonte de contaminação em massa. 
Realizar a substituição dos 

equipamentos inadequados por 
equipamento que possibilite a 

retirada de água apenas em copos 
descartáveis e/ou recipientes de uso 

individual. 
Manter disponível álcool gel 70% ao 
lado do bebedouro, com informativo 

de recomendação de higienização 
das mãos antes e após a retirada da 

água. 
 

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL - Medidas para readequação dos espaços físicos para circulação social 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 
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XIV/XV/XVI - Aferir a temperatura de 
todas as pessoas (alunos, trabalha-

dores e visitantes), preferencial-
mente na testa, previamente ao seu 
ingresso nas dependências do esta-
belecimento de ensino, por meio de 
termômetro digital infravermelho, 

vedando a entrada daquela cuja 
temperatura registrada seja igual ou 
superior a 37,8ºC (trinta e sete vír-

gula oito) graus Celsius 
 Caso o aluno, trabalhador ou 

visitante apresente tempera-
tura corporal maior ou igual 
a 37,8°C ou sintomas como 
tosse seca ou produtiva, dor 
no corpo, dor de garganta, 
congestão nasal, dor de ca-
beça, falta de ar, lesões na 
pele, diarréia ou vômito, fica 
impedido de entrar no esta-
belecimento de ensino e 
deve ser orientado a procu-
rar uma unidade de assistên-
cia à saúde do município 

 Os alunos, trabalhadores, vi-
sitantes e prestadores de 
serviços suspeitos ou confir-
mados devem ser afastados 

Na Unidade Esco-
lar 

Diariamente. Equipe diretiva, 
pedagógica e 

Comissão Escolar. 

Disponibilizando um 
servidor que faça a 

aferição da tempera-
tura na entrada da 
unidade de ensino. 

Mediante identifica-
ção das sintomatolo-
gias, antes de entrar 
no estabelecimento 

fazendo os 
devidos registros e 
comunicando os ór-
gãos responsáveis 

pelo controle de ca-
sos. 

Atender de-
manda. 

Para adentrar na Unidade: 
-aferir a temperatura por aproximação, com 

uso de termômetro infravermelho; 
-Usar álcool gel 70%; 

-Usar máscara; 
-Manter distanciamento. 

- Orientar a pessoa com sintomas da COVID-
19, a procurar uma unidade de assistência à 

saúde do município. 
- Proibir a entrada na Unidade ou 

encaminhar para sala de “acolhimento” e 
chamar pais ou responsáveis, se estudante. 

Comunicar aos pais a obrigatoriedade de 
manter os filhos em casa quando estiverem 

doentes.   
 

- Comunicar à equipe a importância de estar 
vigilante quanto aos sintomas e de manter 
contato com a administração da unidade 

caso apresentem algum sintoma. 
- Orientar sobre importância do isolamento 

em caso suspeito, ficar em casa. 
 

Na chegada, o servidor que estará 
encarregado para a atividade deverá 
lavar as mãos com água e sabão ou, 

se água e sabão não estiverem 
disponíveis, usar álcool em gel 70%. 

Durante a inspeção, o servidor 
deverá estar devidamente 

paramentado, com máscara 
descartável ou de tecido, capaz de 
proteger o rosto e as membranas 
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conforme orientações do 
Manual de Orientações da 
COVID-19 (vírus SARS COV-2) 
de Santa Catarina de 
23/10/2020 e suas atualiza-
ções 

mucosas do rastreador de gotículas 
respiratórias. 

Aferir a temperatura dos alunos, 
trabalhadores e visitantes. 

Na situação em que a temperatura 
aferida for maior que 37,8ºC, sendo 

orientado a procurar o serviço de 
saúde. Limpar e desinfectar os 

termômetros, de acordo com as 
instruções do fabricante e as 

orientações da ANVISA. 
 Realizar o monitoramento a fim de 

identificar sintomas compatíveis com 
a COVID-19 (febre aferida ou 

referida, calafrios, dor de garganta, 
dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou gustativos) 
nos alunos e trabalhadores. 

 

XVII - Assegurar o conhecimento das mudan-
ças realizadas nos espaços físicos de circula-
ção social aos alunos com necessidades es-

peciais.   

Na Unidade Esco-
lar 

No retorno as aulas pre-
senciais/ Enquanto durar 

a pandemia/epidemia 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 
Comissão Escolar. 

Por meio de orienta-
ções que contem-

plem as necessidades 
de cada deficiência. 

Atender de-
manda. 

Usar todas as tecnologias disponíveis de 
comunicação na informação aos alunos com 

deficiência. 
Capacitação de toda a comunidade 

escolar especificamente a este 
público com necessidades especiais. 

Cartazes informativos. 
Sinalizações necessárias nos 

ambientes. 
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XVIII/XIX - Comunicar aos pais a obri-
gatoriedade de manter os filhos em 
casa quando estiverem doentes Co-
municar à equipe a importância de 
estar vigilante quanto aos sintomas 
e de manter contato com a adminis-
tração da unidade caso apresentem 

algum sintoma. 

Na Unidade Esco-
lar 

Durante as aulas 
presenciais en-

quanto perdurar o 
regime especial de 
educação decor-

rente da pandemia 
COVID-19 

Equipe gestora Orientando pais e 
comunidade es-
colar da impor-

tância da quaren-
tena nos casos 

suspeitos 

Atender de-
manda. 

Elaborar treinamento para os 
trabalhadores de maneira a 

identificar os sintomas da COVID-19. 
Dispor de informativos aos pais e 

alunos da importância do isolamento 
domiciliar nos casos suspeitos da 

doença. 
Não permitir a entrada de alunos 

com sintomas, devendo 
obrigatoriamente permanecer em 

casa. 
Elaborar um Termo de 
Responsabilidade com 

procedimentos específicos, onde os 
pais ou responsáveis se 

comprometem a encaminhar o aluno 
ao médico e com retorno às aulas 
somente após liberação médica. 

Comunicação intersetorial entre as 
redes de ensino e Secretaria de 

Saúde para estabelecer 
procedimentos de atendimento 
médico com base no termo de 

responsabilidade. 

Subseção V - Medidas de distanciamento social 

Art. 13 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas de distanciamento social a fim 

de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 
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MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - Respeitar o limite definido para capaci-
dade máxima de pessoas em cada ambiente, 
em especial, em salas de aulas, bibliotecas, 

ambientes compartilhados, afixando cartazes 
informativos nos locais. 

II - Os alunos, professores, trabalha-
dores e visitantes devem manter o 
distanciamento de, no mínimo, 1,5 
m (um metro e meio) entre as pes-

soas em todos os ambientes do esta-
belecimento de ensino. 

IV - Os alunos devem permanecer 
somente nas suas salas de aula, evi-

tando espaços comuns e outras salas 
que não as suas. 

VI - Manter uma proporção ade-
quada de funcionários para os alu-

nos para garantir a segurança 
 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e Co-
missão Escolar 

Por meio de ma-
teriais informati-
vos em cada es-

paço. 

Atender de-
manda. 

Minimizar o número de pessoas em todos os 
ambientes, respeitando o distanciamento. 
Criar cartazes explicativos e monitorar as 

dependências o tempo todo. 
Treinar, orientar a manter o distanciamento. 

Incentivar a permanência dos alunos 
em suas respectivas salas de aula, 

evitando e/ou diminuindo a 
permanência em ambientes 

coletivos. 
Adequar o número de funcionários à 
quantidade proporcional de alunos 

por sala de aula, não prejudicando a 
atividade desenvolvida e o trabalho 

do professor. 

III - Divulgar e orientar alunos, traba-
lhadores e visitantes que não é per-

mitido: 
a) Comportamentos sociais tais 

como aperto de mãos, abraços e bei-
jos. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e pe-
dagógica. 

Reunião de orien-
tações e materiais 

informativos. 

Atender De-
manda 

Confeccionar e afixar cartazes 
orientativos. 

Preparar material informativo 
impresso e disponível nas mídias 
sociais. Promover capacitação e 
treinamento com a comunidade 

escolar, periodicamente, orientando 
sobre as medidas de prevenção. 
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b) Compartilhar material escolar, 
como canetas, cadernos, réguas, 

borrachas entre outros. 
c) Compartilhar objetos pessoais, 

como roupas, escova de cabelo, ma-
quiagens, brinquedos e semelhantes 

Fiscalizar e monitorar o 
comportamento social dos alunos e 

professores e visitantes. 

V - Os alunos e trabalhadores devem manter 
o distanciamento mínimo de uma pessoa a 
cada 3 (três) degraus nas escadas, quando 

houver. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva, peda-
gógica, 

Comissão Escolar e 
professores. 

Reunião de orien-
tações e materiais 

informativos. 

Atender De-
manda 

Treinar/orientar a todos para manter o 
distanciamento, em escada, de no mínimo 3 

degraus. 
Elaborar cartazes orientativos. 

Subseção VI - Medidas de higienização e sanitização de ambientes 

Art. 14 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas de higienização e sanitização 

de ambientes a fim de combate e mitigar o contágio da COVID-19: 

 

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I – Todos os estabelecimentos devem fazer a higieniza-
ção de todas as áreas, sempre que necessário. 

III - Prover treinamento específico sobre higie-
nização e desinfecção adequadas de materi-
ais, superfícies e ambientes, aos trabalhado-

res responsáveis pela limpeza 
IV - Utilizar exclusivamente produtos de lim-

peza e higienização regularizados pela ANVISA 
e ao fim que se destinam. 

Na Unidade Es-
colar 

Permanente 
No caso dos 

produtos utili-
zados para CO-
VID enquanto 

perdurar a pan-
demia 

Equipe ges-
tora 

Higienização de to-
dos os ambientes. 

Atender 
Demanda 

Higienizar com produto aprovado pela ANVISA, 
todos os ambientes e utensílios da Unidade. 
Manter a higienização constante de todos os 

ambientes. 

Realizar treinamento com os funcionários 
da limpeza da unidade sobre higienização 
desinfecção das áreas comuns, contendo a 
importância da higienização constante, e 

os Procedimentos Operacionais 
Padronizados a serem realizados. Realizar 
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 a sanitização com a limpeza do piso das 
áreas comuns com soluções de hipoclorito 

de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro 
desinfetante indicado para este fim. 

Higienizar as superfícies de uso comum, 
tais como maçanetas das portas, 
corrimãos, botões de elevadores, 

interruptores, puxadores, bancos, mesas, 
acessórios em instalações sanitárias, com 
álcool 70% ou preparações antissépticas 

ou sanitizantes de efeito similar. 
Todos os produtos utilizados devem ser 

regularizados pela ANVISA. 
O profissional envolvido deverá utilizar 

EPIs específicos para a atividade tais como 
sapato fechado, avental, máscara e luvas. 

II - Disponibilizar equipamentos de higiene 
adequados e em número suficiente, como dis-
pensadores de álcool 70%, lixeiras com tampa 
com dispositivo que permita a abertura e o fe-
chamento sem o uso das mãos (como lixeira 

com pedal) 

Todos os es-
tabelecimen-
tos de ensino 

Enquanto per-
durar a pande-

mia 

Equipe 
gestora e 
serviços 
gerais 

Adquirir mate-
riais de higiene 
e realizar inspe-
ção diária para 
verificação da 
quantidade e 

integridade dos 
equipamentos 

e produtos. 

Atender 
demanda 

Adquirir equipamentos de higiene, como 
dispensadores de álcool em gel, lixeiras 

com tampa com dispositivo que permita a 
abertura e fechamento sem o uso das 

mãos (como lixeira com pedal). Manter 
disponível preparações alcoólicas 

antissépticas 70% (setenta por cento) 
formato de gel, espuma ou spray, para 

higienização das mãos, em todos os 
ambientes da instituição de ensino e em 

locais estratégicos e de fácil acesso, como 
entradas, saídas, corredores, elevadores e 

mesa dos professores. 
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A equipe de limpeza deverá realizar 
inspeção diária para verificação da 
quantidade e integridade desses 

equipamentos e produtos. 

V - Realizar diariamente procedimentos que 
garantam a higienização dos ambientes do es-
tabelecimento, intensificando a limpeza com 
desinfetantes próprios para esta finalidade – 
VI - Higienizar o piso das áreas comuns a cada 
troca de turno, com soluções de hipoclorito 

de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desin-
fetante indicado para este fim 

Todos os es-
tabelecimen-
tos de ensino 

todo o período 
escolar en-

quanto perdu-
rar o regime es-
pecial de edu-
cação decor-
rente da pan-
demia COVID-

19. 

Equipe 
gestora e 
serviços 
gerais 

Adquirir mate-
riais de higiene 
e realizar higie-
nização a cada 
troca de turno 
e quando ne-

cessário. 

Atender 
demanda 

O piso das áreas comuns deve ser 
higienizado a cada troca de turno. 

O profissional envolvido deverá utilizar 
EPIs específicos para a atividade tais como 
sapato fechado, avental, máscara e luvas. 

Incentivar de forma ainda mais 
consistente o uso de EPIs pelos 

trabalhadores que atuam na higienização 
desses espaços. 

VII - Higienizar, PERIODICAMENTE, as superfícies de uso 
comum, de todos os ambientes do estabelecimento de 

ensino, tais como carteiras, cadeiras, maçanetas das 
portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, 

puxadores, bancos, mesas, acessórios em instalações sa-
nitárias, com álcool 70%, ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar; respeitando a caracte-

rística quanto à escolha do produto.   

Na Unidade Es-
colar 

Permanente Servente/ 
merendeira 

Conforme o proto-
colo de higieniza-

ção. 

Atender 
Demanda 

Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de 
uso comum com álcool 70%, ou preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, 
respeitando a característica quanto à escolha do 

produto.   

VIII - Intensificar a frequência da higienização das insta-
lações sanitárias.   

Na Unidade Es-
colar 

Permanente Profissionais 
da área. 

Conforme o proto-
colo de higieniza-

ção. 

Atender 
Demanda 

Higienizar as instalações sanitárias periodicamente. 
Escalar uma pessoa responsável para essa 

higienização. 

IX - Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários pro-
vidos de sabonete líquido, toalha descartável, álcool 
70% ou preparações antissépticas de efeito similar. 

Na Unidade Es-
colar 

Diariamente Profissionais 
da área. 

Abastecendo os re-
cipientes constan-

temente. 

Atender 
Demanda 

Disponibilizar nos lavatórios e banheiros sabonete 
líquido, toalhas de papel e preparações alcoólicas 
antissépticas 70% (setenta por cento) em formato 

de gel, espuma ou spray.   
Elaborar cartazes orientativos de como fazer a 

higienização das mãos e usar o álcool gel. 
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X - Higienizar, após cada uso, materiais e utensílios de 
uso comum, como colchonetes, tatames, entre outros.   

Na Unidade Es-
colar 

Antes e após o uso. Profissionais 
da área. 

Conforme os pro-
cedimentos opera-
cionais de limpeza, 

atualizado. 

Atender 
Demanda 

Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso 
comum. 

Preferencialmente usar sempre o mesmo utensílio 
para o desenvolvimento da atividade, nomeando 

com etiqueta. 

XI - Intensificar, quando possível, a utilização de ilumina-
ção natural (entrada de sol) e a manutenção de portas e 
janelas abertas para a ventilação natural do ambiente, 

tanto para salas de aulas, ambientes comuns e de deslo-
camento. Quando existir sistemas de climatização artifi-
cial e forem aplicáveis os Planos de Manutenção, Opera-
ção e Controle (PMOC), estes devem estar implantados 

e atualizados.   

Na Unidade Es-
colar 

Diariamente Equipe dire-
tiva, peda-
gógica e 

Comissão 
Escolar, pro-

fessores 

Privilegiar espaços 
abertos e ilumina-

dos 

Atender 
Demanda 

utilizar iluminação natural (entrada de sol) e deixar 
as portas e janelas abertas para a ventilação natural 
do ambiente, tanto para salas de aulas, ambientes 

comuns e de deslocamento. Quando existir 
sistemas de climatização artificial e forem aplicáveis 

os Planos de Manutenção, Operação e Controle 
(PMOC), estes devem estar implementados e 

atualizados.   

Subseção VII - Medidas de higienização de materiais e instrumentos didáticos e pessoais 

Art. 15 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas de higienização de materiais e 

instrumentos didáticos e pessoais, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DIDÁTICOS E PESSOAIS 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem re-
gularmente os aparelhos celulares com álcool 70% 

ou solução sanitizante de efeito similar, compatíveis 
com os respectivos aparelhos. 

II - Estabelecer regras para que alunos e trabalhado-
res higienizem, a cada troca de usuário, os computa-
dores, tablets, equipamentos, instrumentos e mate-
riais didáticos empregados em aulas práticas, de es-
tudo ou pesquisa, com álcool 70% ou com soluções 
sanitizantes de efeito similar, compatíveis com os 

Na Unidade 
Escolar 

Diariamente Equipe dire-
tiva, comis-
são escolar, 
professores 

Formação Continu-
ada e placas infor-

mativas 

Atender 
Demanda 

Treinar/ orientar a higienização regular dos 
aparelhos celulares e outros aparelhos 

tecnológicos, com álcool 70% (setenta por cento) 
ou solução sanitizante de efeito similar, compatíveis 

com os respectivos aparelhos. 
Criar cartazes orientativos. 

Higienizar, a cada troca de usuário, os 
computadores, tablets, equipamentos, 

instrumentos e materiais didáticos empregados em 
aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 

70% (setenta por cento) ou com soluções 
sanitizantes de efeito similar, compatíveis com os 



 

  

  

 

68  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

respectivos aparelhos, equipamentos ou instrumen-
tos; 

respectivos aparelhos, equipamentos ou 
instrumentos. 

Criar regras para essa higienização. 

III - Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos estrita-
mente necessários para as atividades didático pedagógicas, reti-

rando, ou reduzindo a quantidade de livros e outros materiais 
que não são utilizados. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes do 
início das 

aulas. 

Equipe dire-
tiva, peda-

gógica e 
professores 

Retirando o ex-
cesso de materiais 

Atender 
Demanda 

Reduzir ao máximo possível a quantidade de 
materiais didáticos dentro das salas de aula. 

IV - Os livros de acervo da biblioteca após sua utilização ou devo-
lução por alunos em local arejado e somente retornar a sua es-

tante e disponibilidade para nova utilização, após três dias.   

Na Unidade 
Escolar 

Conforme a 
necessidade 

de uso. 

Professores 
e/ou auxiliar 

de biblio-
teca/biblio-

tecário 

O funcionário res-
ponsável organi-
zará uma planilha 

para controle. 

Atender 
Demanda 

Organizar o fluxo da Biblioteca. 
Deixar o material devolvido parado durante 3 dias. 
Manter o ambiente ventilado ou fazer a troca de 

livros em lugar arejado, 

Subseção VIII - Medidas de proteção contra a infecção de COVID-19 em trabalhadores 

Art. 16 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas de proteção contra a infecção 

da COVID-19 em trabalhadores, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA A INFECÇÃO DA COVID -19 EM TRABALHADORES 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e 
exigir o uso dos Equipamentos de Proteção In-
dividuais (EPIs) apropriados, diante do risco de 
infecção pela COVID-19, para a realização das 

atividades, dentre eles máscaras e, quando ne-
cessário, luvas; 

Na Unidade Es-
colar 

Enquanto durar a 
pandemia 

Equipe diretiva e 
profissionais especi-

alizados. 

Capacitar, treinar/orientar 
por meio de vídeos, reuni-
ões, cartazes entre outros, 
exigindo o uso correto dos 
equipamentos fornecidos. 

Atender De-
manda 

Capacitar/treinar/ orientar 
todos os funcionários  para uso 

correto das EPIs. 
Criar cartazes orientativos. 

II - Disponibilizar e exigir que todos os trabalha-
dores (trabalhadores, prestadores de serviço, 

entre outros) utilizem máscaras durante todo o 
período de permanência no estabelecimento, 

sendo estas substituídas conforme recomenda-

Na Unidade Es-
colar 

No momento da en-
trada de cada profis-
sional na unidade de 

ensino. 

Profissional desig-
nado pela equipe 

gestora da unidade 
de ensino. 

Aos prestadores de serviços 
e terceirizados será exigido 
o uso dos equipamentos de 

proteção e aos 
profissionais colabores da 
unidade de ensino, será 

Atender De-
manda 

Orientar todos os trabalhadores 
externos para uso correto das 

EPIs. 
Criar cartazes orientativos. 
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ção de uso, sem prejuízo da utilização de ou-
tros EPIs necessários ao desenvolvimento das 

atividades. 

ofertado kits individuais es-
terilizados. 

 

Organizar escalas de 
entrada/entrega de materiais 
de prestadores de serviços . 

 
III - Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 
m (um metro e meio) entre os trabalhadores. 
Se não houver como atender a esta distância, 
colocar barreiras físicas nas instalações de tra-

balho e proteção com protetor facial rígido 
(face shield), além do uso da máscara; 

Na Unidade Es-
colar 

Em todo o momento 
que 

estiver exercendo 
suas atribuições no 
ambiente escolar. 

Todos os profissio-
nais que estiverem 
desenvolvendo 
suas atividades la-

borais. 

Por meio de distanciamento 
de no mínimo, 1,5 m (um 
metro e meio) 
de raio entre os trabalhado-

res. Se não houver como 
atender a esta distância, co-

locar barreiras físicas nas 
instalações de trabalho e 

proteção com protetor facial 
(face shield), além do uso da 

máscara. 

Atender De-
manda 

Manter uma distância de, no mínimo, 
1,5 m (um metro e meio) entre os 

trabalhadores. 
Criar cartazes orientativos. 

Se não houver como atender a esta 
distância, colocar barreiras físicas nas 

instalações de trabalho e proteção com 
protetor facial rígido (face shield), além 

do uso da máscara. 

IV - Programar a utilização de vestiários a fim 
de evitar agrupamento e cruzamento entre tra-

balhadores (definir fluxos internos e de en-
trada e saída), mantendo o distanciamento de 
1,5 m (um metro e meio) entre os trabalhado-
res. Caso a atividade necessite da utilização de 
uniformes, é importante orientar aos trabalha-

dores a ordem de desparamentação, e o úl-
timo equipamento de proteção a ser descar-

tado deve ser a máscara; 

Em 
vestiários, 

banheiros e 
outros 

espaços que 
possam ser uti-

lizados 
para estas ati-

vidades. 

Ao adentrar nas Uni-
dades Escolares nos 
início e antes de sair 
e encerrar o expedi-
ente 

Profissionais em 
serviço das 
Unidades Escolares 

Organizar um cronograma 
de horários de entrada e sa-

ída com tempo suficiente 
que evite aglomerações nas 

trocas de 
vestiários e uso desses espa-
ços em comum demarcando 
o trajeto e locais apropria-

dos. 

Atender de-
manda. 

Definir fluxos internos e de entrada e 
saída, mantendo o distanciamento de 

1,5 m. 
Criar cartazes orientativos. 

Caso alguma atividade necessite da 
utilização de uniformes, é importante 
orientar aos trabalhadores a ordem de 

desparamentação, e o último 
equipamento de proteção a ser 
descartado deve ser a máscara. 

Manter lixeira com pedal no vestiário 
para descarte da máscara. 

Elaborar cartazes orientativo. 

V- Recomendar que os trabalhadores não re-
tornem às suas casas diariamente com suas 
roupas de trabalho quando estes utilizarem 

uniforme. 

Na Unidade Es-
colar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe diretiva e 
Comissão Escolar. 

Por meio da fiscalização 
após feitas orientações e 

reuniões sobre esta necessi-
dade. 

Atender De-
manda 

Orientar a troca de roupas logo que os 
trabalhadores chegarem em sua 

residência. 
Criar cartazes orientativo. 
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VI - Orientar e estimular a constante 
higienização das mãos por todos os 

trabalhadores; 

Na Unidade Es-
colar 

Permanente Equipe gestora e 
Comissão Escolar, 
assim como desig-

nando profissionais 
para a reposição 

destes. 

Por meio da reorganização 
da estrutura física. 

Atender de-
manda. 

Orientar e estimular a constante 
higienização das mãos por todos os 

trabalhadores.   
Criar cartazes e ou mídias orientativas. 

 

VII - Programar a utilização dos refeitórios, res-
peitando o distanciamento de 1,5m (um e 

meio) entre as pessoas; 

Na Unidade Es-
colar 

No retorno as aulas 
presenciais. 

Enquanto durar a 
pandemia. 

Equipe diretiva. Atender a demanda do re-
feitório escalonando turmas, 

respeitando o distancia-
mento. 

Atender de-
manda. 

Elaborar cronograma de uso. 
Manter o distanciamento de 

1,5 m. 
Criar cartazes orientativos. 

 

VIII - Priorizar a ventilação natural em todos os 
postos de trabalho; 

Na Unidade Es-
colar 

No retorno as aulas 
presenciais. 

Enquanto durar a 
pandemia. 

Equipe da unidade 
de ensino 

Deixando portas e janelas 
abertas para ventilação dos 

espaços. 

Atender de-
manda. 

Manter janelas e portas abertas de 
todas os ambientes. 

Evitar ventilação artificial em todos os 
postos de trabalho. 

Priorizar a ventilação natural nos 
postos de trabalho.   

 

IX - Monitorar os trabalhadores com vistas à 
identificação precoce de sintomas compatíveis 
com a COVID-19 (febre aferida ou referida, ca-
lafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 

coriza, distúrbios olfativos ou gustativos);   

Na entrada da 
Unidade Esco-
lar e no decor-

rer do dia. 

Diariamente. Equipe diretiva. De acordo com as diretrizes 
sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Monitorar funcionários a qualquer sinal 
ou sintoma compatível com a COVID 

19. 
Criar cartazes, mídias orientativas de 

quais são esses sintomas. 

X - O estabelecimento deve seguir as recomen-
dações do Programa de Prevenção dos Riscos 

Ambientais (PPRA) em especial as relativas aos 
Equipamentos de Proteção Individual; 

Na Unidade Es-
colar 

Diariamente. Equipe diretiva, pe-
dagógica, alunos e 

profissionais da uni-
dade. 

Seguir todas as 
recomendações 
preconizadas. 

Atender de-
manda. 

Seguir recomendações do documento: 
Link para acesso 

https://drive.goo-
gle.com/drive/u/0/folders/1RWlg-

TpbpN7rYmmNKANDkxZ3D06j1ejf6. 

XI. Utilizar, preferencialmente, espa-
ços abertos para que os trabalhadores 

realizem suas refeições ou lanches. 
Evitar a utilização da sala de professo-
res (ou afins) para realizar alimenta-

ção; 

Na Unidade Es-
colar 

Diariamente. Equipe diretiva, pe-
dagógica e profissi-
onais da unidade. 

Orientando e monitorando Atender de-
manda 

- Orientar as medidas de acordo com o  
indicado nesta diretriz. 
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XII. Trabalhadores sintomáticos ou 
confirmados para COVID-19 devem ser 

afastados conforme orientações do 
Manual de Orientações da COVID-19 
(vírus SARS COV-2) de Santa Catarina 
de 23/10/2020 e suas atualizações e 

não devem retornar ao trabalho antes 
de atender aos critérios para inter-

romper o isolamento domiciliar. 

Nas unidades 
de ensino. 

Diariamente Equipe diretiva, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

Mediante a identificação das 
sintomatologias na aferição 

da temperatura ou no 
decorrer das aulas. 

 Conforme 
demanda. 

- Tomar as medidas de acordo com o 
material indicado nesta diretriz. 

 

Subseção IX - Medidas para identificação e condução de casos suspeitos ou confirmados para COVID19 

Art. 17 Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas para identificação e condução 

de casos suspeitos ou confirmados para COVID-19, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID-19 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - Os trabalhadores e alunos devem in-
formar ao gestor ou ao profissional de re-
ferência na escola, caso apresentem sin-
tomas de síndrome gripal e/ou convivam 
com pessoas sintomáticas, suspeitas ou 

confirmadas com COVID-19. 

Na entrada da 
Unidade Escolar 
e ou no decorrer 

do dia. 

Diariamente. Equipe gestora. Comunicar as medi-
das de segurança e 
sintomas deixando 
claro que pessoas 

com sintomas 
tais como: febre afe-
rida ou referida, cala-
frios, dor de garganta, 
dor de cabeça, tosse, 

Atender de-
manda 

Orientar aos trabalhadores e 
estudantes que avisem qualquer 

situação suspeita. 
Monitorar trabalhadores e alunos 

para que a qualquer sinal ou 
sintoma compatível com a COVID 
19 e ou convivência com pessoas 

assintomáticas, suspeitas ou 
confirmadas devem informar ao 

gestor escolar. 
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coriza, distúrbios olfa-
tivos ou gustativos, 

terão que 
avisar imediatamente 
a equipe diretiva para 
as devidas providên-

cias. 

Criar cartazes, mídias orientativas 
de quais são esses sintomas. 

II - O estabelecimento de Ensino deve re-
alizar o monitoramento diário dos traba-
lhadores e alunos com sintomas de sín-

drome gripal, em todos os turnos; 

Na entrada da 
Unidade Escolar e 
ou no decorrer do 

dia. 

Diariamente. Equipe gestora. Comunicar as medi-
das de segurança e 
sintomas deixando 
claro que pessoas 

com sintomas 
tais como: febre afe-
rida ou referida, cala-
frios, dor de garganta, 
dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfa-

tivos ou gustativos, 
terão que 

avisar imediatamente 
a equipe diretiva para 
as devidas providên-

cias. 

Atender de-
manda. 

Realizar 
observação/monitoramento diário. 

Medidas na entrada da Unidade: 
-aferição de temperatura por 

aproximação. 
-Uso de álcool gel 
-Uso de máscara 

- encaminhamento para as 
respectivas salas de aula assim que 

o aluno chegar. 
Encaminhar para sala de 

acolhimento/isolamento para 
averiguações qualquer alteração, 

desses dispositivos. 

III - Selecionar e treinar trabalhadores, 
como pontos focais, para conduzirem as 
ações quando se depararem com indiví-

duo com síndrome gripal. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe diretiva. Selecionando uma 
equipe para ser trei-
nada e orientada por 
meio de reuniões for-
mativas, elaborando 
protocolos de segu-
rança de como agir 

diante de determina-
dos casos. 

Atender de-
manda. 

Capacitar/treinar/orientar um 
grupo de profissionais da Unidade 
para redirecionamento das ações 

relativas ao  
acolhimento/isolamento de pessoa 

com sintomas gripais. 
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IV - Organizar o estabelecimento escolar 
de forma a disponibilizar uma sala de iso-
lamento para casos que apresentem sin-

tomas de síndrome gripal 

Na unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe diretiva. Providenciar uma sala 
para isolamento sob 

supervisão de um 
adulto (profissional 

da unidade), até que 
o responsável pelo 

menor que 
apresente sintomas 
de síndrome gripal 
possa buscá-lo com 
segurança na uni-

dade. 

Atender de-
manda. 

Estabelecer uma sala para 
acolhimento/isolamento dos casos 
que precisam de averiguações mais 

detalhadas e possíveis 
encaminhamentos para o sistema 

de saúde. 

V - Promover o isolamento imediato de 
qualquer pessoa que apresente os sinto-
mas gripais, e realizar as seguintes ações: 

- se aluno menor de idade, comunicar 
imediatamente aos pais ou responsáveis, 

mantendo-o em área segregada de 
outros alunos, sob supervisão de um 

responsável trabalhador da instituição, 
respeitando as medidas de 

distanciamento e utilização de EPI, 
aguardando a presença dos pais ou 

responsáveis para os devidos 
encaminhamentos pelos familiares ou 

responsáveis; 
- se aluno maior de idade, mantê-lo em 
área segregada, com acompanhamento 
de um trabalhador do estabelecimento, 

respeitando as medidas de 
distanciamento e utilização de EPI até a 

definição dos encaminhamentos; 
se trabalhador (inclusive professor) 

afastá-lo imediatamente das suas ativida-
des até elucidação do diagnóstico. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe gestora Providenciar uma sala 
para isolamento (sob 

supervisão de um 
adulto profissional da 
unidade), até que o 

responsável pelo me-
nor que apresentem 

sintomas de síndrome 
gripal possa buscá-lo 

com segurança na 
unidade. Quando o 
caso for de adultos, 
encaminhar para a 

unidade básica de sa-
úde mais próxima. 

Atender de-
manda. 

Em casos suspeitos: 
# Encaminhar para 

acolhimento/isolamento; 
# Se menor de idade chamar 
imediatamente os pais e ou 

responsáveis; 
# Se maior encaminhar a Unidade 
Básica de saúde mais próxima da 

Unidade Escolar e se puder 
informar a UBS do caso; 

# Se funcionário afastá-lo do 
trabalho e orientá-lo a procurar a 

UBS; 
# Respeitar todas as 

recomendações de distanciamento 
e uso de EPIs na sala de 

acolhimento/isolamento. 
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VI - Definir fluxos claros de condução e 
saída dos casos suspeitos da sala de iso-
lamento e do estabelecimento escolar. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe gestora e Comissão Es-
colar. 

Definir protocolo de 
fluxos por meio de di-
álogo com a Comissão 

Escolar. 

Atender de-
manda. 

Tomar todas as precauções e 
medidas de prevenção na sala de 

acolhimento/isolamento e conduzir 
os casos suspeitos a sair com 

segurança da Unidade Escolar. 

VII - Notificar imediatamente casos sus-
peitos para a Vigilância Epidemiológica 

local, para orientações e encaminhamen-
tos. 

Junto à equipe da 
vigilância sanitá-

ria. 

Após identificação do 
caso. 

Equipe diretiva. Após o caso ser iden-
tificado e isolado, re-
passar à equipe ges-
tora, que entrará em 

contato com a vigilân-
cia sanitária. 

Atender de-
manda. 

Ter lista, com nomes e telefones, 
todas as pessoas a serem 

comunicadas, quando houver casos 
suspeitos, principalmente da 

Vigilância epidemiológica, a qual 
deve ser imediatamente avisada. 

VIII - Reforçar a limpeza dos ambientes, 
de objetos e das superfícies utilizadas 

pelo caso suspeito, bem como da área de 
isolamento. 

Em todos os espa-
ços utilizados pelo 

indivíduo com 
suspeita da CO-

VID-19. 

Imediatamente após a  
movimentação deste 

nos ambientes e espa-
ços. 

Equipe devidamente 
equipada para este fim. 

Por meio de utilização 
de álcool 70% e solu-
ções sanitizantes com 

efeitos similares. 

Atender de-
manda 

Higienizar com álcool 70% (setenta 
por cento) ou com soluções 

sanitizantes de efeito similar todos 
os objetos, superfícies, sala e 

demais dependências usadas para 
o acolhimento/isolamento do caso 

suspeito. 

IX. Para os casos confirmados ou 
suspeitos para COVID-19, seguir o 
preconizado no Manual de Orien-
tações da COVID-19 (vírus SARS-
CoV-2) de Santa Catarina, dispo-

nível em www.dive.sc.gov.br, 
ícone: Coronavírus e a Nota Infor-
mativa SES nº 002/2021, ou outra 

que vier a substituí-la; 

Na Unidade Esco-
lar 

No retorno às aulas 
presenciais - Enquanto 

durar a pandemia/ 
epidemia 

Todos os profissionais com ori-
entação da 

equipe diretiva e pedagógica. 

Por meio das orienta-
ções específicas do 

manual COVID-19 de 
Santa Catarina. 

seguir o preconizado 
no manual de orien-
tações da COVID-19 

(vírus SARS-CoV 2) de 
Santa Catarina, dispo-

nível em 
http://www.dive.sc.g
ov.br, ícone: Corona-

vírus.   

Atender de-
manda 

Fazer a leitura de todos os 
documentos relativos ao Ma-
nual e seguir as orientações  

em concordância com  a vigi-
lância. 

No município de Bombinhas 
serão tomadas as seguintes 

medidas: 
Indivíduo com sintomas gri-
pais, incluindo febre e ou ca-
lafrio e ou tosse e ou coriza e 
ou obstrução nasal e ou dor 

de garganta e ou falta de 
sensibilidade para olfato ou 

http://www.dive.sc.gov.br/
http://www.dive.sc.gov.br/
http://www.dive.sc.gov.br/
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paladar e ou dor de cabeça. 
Na identificação de um caso 
suspeito de COVID-19 a es-
cola deve isolá-lo em local 

determinado (sala de acolhi-
mento), e contatar pais ou 
responsáveis, encaminhar 
para avaliação médica em 

unidade de saúde mais pró-
xima de sua residência. 

A partir da identificação do 
caso suspeito de COVID-19 

(pós avaliação médica) os ór-
gãos de saúde do município, 
farão o monitoramento da 
Unidade Escolar e respecti-

vos envolvidos. 
 

X. Manter registro atualizado do 
acompanhamento de todos os 

trabalhadores e alunos afastados 
para isolamento por COVID-19; 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a 

pandemia/ 
epidemia 

Equipe gestora Utilizar anexos do 
PlanCon  – modelos 

de relatórios 

Atender de-
manda 

Atualizar todos os relatórios 
do PlanCon diariamente/se-
manalmente conforme de-

manda 
Registrar e manter atualizado todas 

as informações pertinentes e de 
acompanhamento de casos em 

isolamento. 

XI. Monitorar o retorno dos alu-
nos após a alta e a autorização da 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a 

pandemia/ 
epidemia 

Todos os profissionais com ori-
entação da 

equipe diretiva e pedagógica. 

Monitoramento e ori-
entação 

Atender de-
manda 

Monitorar os alunos após alta, 
manter a busca ativa dos alunos 

evitando evasão e abandono. 
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área da saúde, evitando evasão e 
abandono escolar. 

Subseção X - Medidas específicas de prevenção e controle relacionadas ao ensino fundamental anos iniciais 

Art. 18 Nos estabelecimentos de ensino que ofertam o Ensino Fundamental anos iniciais, os Planos de Contingência, além das medidas 

sanitárias gerais determinadas nos incisos dos Art. 10 a 17 desta portaria, deverão organizar as medidas específicas de prevenção e controle 

relacionadas ao ensino fundamental anos iniciais, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
O quê (ação) 

(W2) 
Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - No horário de chegada e saída dos alu-
nos, um ou mais profissionais escolares 

deve(m) estar na entrada para receber os 
alunos não sendo permitida a entrada de 

pais e/ou responsáveis. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pande-
mia/epidemia 

Equipe gestora e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica. 

Atender de-
manda. 

Evitar a entrada de pais e ou 
responsáveis na Unidade Escolar. 

Manter profissionais na Entrada da 
Unidade para recepcionar e 

monitorar os alunos. 
Organizar o escalonamento e orientar 

as equipes escolares e famílias no 
sentido de seguir as regras 
estabelecida pela escola. 

 

II - Deve-se escalonar a entrada das tur-
mas, diferenciar os horários de outros ní-
veis (se ofertados pela unidade escolar) 
e, se possível, estabelecer diferentes en-
tradas para receber e dispensar os alu-

nos. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pande-
mia/epidemia 

Equipe gestora e 
pedagógica 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica. 
Através de mapeamento 
afixado em local visível 

na escola. 

Atender de-
manda. 

Escalonar os horários de entrada das 
turmas nas Unidades. 

Estabelecer, se possível, diferentes 
entradas para não ter aglomeração de 
pessoas na entrada e saída das aulas. 

Estabelecer horários e locais de 
entrada e saída de estudantes, com 
atenção para evitar aglomerações e 
seguir as normas de distanciamento 

com marcação no chão. 
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III - Os alunos de cada turma devem ficar 
sempre na mesma sala, para evitar troca 
de espaços e maior movimentação nos 

corredores. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pande-
mia/epidemia 

Equipe gestora e 
pedagógica 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica 
 

Atender de-
manda. 

Evitar circulação pelos ambientes da 
Unidade, trocas de salas, e qualquer 

tipo de aglomeração. 
Orientar professores e estudantes a 
permanecerem sempre na mesma 

sala, no dia do atendimento 
presencial,  com carteiras e cadeiras 

marcadas com o nome do estudante. 

IV - Sinalizar os corredores para que haja 
fila única e definição prioritária de trá-

fego, visando ajudar os alunos a seguir as 
normas e lembrar de manter a distância 

mínima durante a movimentação. 

Na Unidade Esco-
lar 

No retorno às aulas presen-
ciais - Enquanto durar a 

pandemia/epidemia 

Equipe gestora e 
pedagógica 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica 

Atender de-
manda 

Usar cones, fitas, placas orientativas e 
definição de deslocamento mão única 
em locais de tráfego mais intenso de 

pessoas. 
Nos locais visíveis afixar informações 
claras sobre a definição do tráfego. 

V - Os alunos devem interagir apenas 
com as pessoas que estejam na mesma 
sala, sendo vedada a interação de estu-
dantes de diferentes turmas e/ou com 

professores de outras classes. 

Na Unidade Esco-
lar 

No retorno às aulas presen-
ciais - Enquanto durar a 

pandemia/epidemia 

Equipe gestora e 
pedagógica 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica 

Atender de-
manda 

Vedar a interação de alunos e 
professores com turma que não 

sejam a sua. 
Orientar professores e estudantes a 
permanecerem sempre na mesma 

sala, no dia do atendimento 
presencial, com carteiras e cadeiras 
marcadas com o nome do estudante 

 

VI - Não é permitida a implementação 
dos programas e projetos intersetoriais, 
que são desenvolvidos por profissionais 
que não fazem parte do corpo docente 

da unidade escolar. 

Unidade Escolar No retorno às aulas presenci-
ais - Enquanto durar a pande-

mia/epidemia 

Equipe gestora e 
pedagógica 

Orientação e monitora-
mento 

Atender de-
manda 

Vedar qualquer projeto a ser 
desenvolvido por profissionais que 
não fazem parte do corpo docente. 

Recomendar que não haja 
circulação de pessoas que não 
seja do quadro profissional da 

escola. 
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Pode ser desenvolvido de 
forma remota, estabelecer no 

PlanCon escolar. 
VII - Estabelecer alternância dos interva-
los para as classes, evitando aglomera-
ções em corredores e outros espaços. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe gestora e pedagó-
gica 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica 

Atender de-
manda 

Escalonar todos os horários dos 
intervalos, para que não aconteçam 
aglomeração de turmas em nenhum 

ambiente da Unidade Escolar. 

Definir estratégias de 
escalonamento de turmas e 

procedimentos de segurança e 
proteção de ambientes. 

VIII. Realizar lanches e refeições 
em espaços abertos com boa 

ventilação, caso seja consumido 
no refeitório, manter o distancia-
mento interpessoal preconizado 

de no mínimo 1,5 metros;   

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe da merenda Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica 

Atender de-
manda 

Estabelecer local para lanches e 
refeições que possam ser mantidos o 

distanciamento de 1,5m. 
Fazer a higienização desse espaço a 

cada uso. 

Dar preferência a lanchar em 
espaços abertos com boa 

ventilação 
Definir estratégias e procedimento de 

segurança. 

IX - É proibida a utilização de materiais 
didáticos que sejam manuseados por vá-
rios alunos ao mesmo tempo ou sequen-
cialmente, a não ser que eles possam ser 

limpos e desinfetados após cada uso. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe gestora e pedagó-
gica. 

  
Por organização da 

equipe gestora e pedagó-
gica. 

Atender de-
manda 

Proibir a troca de materiais didáticos 
e ou qualquer objeto sem a devida 

higienização. 
Utilizar materiais individuais, 

identificado com nome, para evitar o 
contágio. 

Estabelecer que o uso coletivos de 
materiais se dará somente se possível 

desinfecção antes da reutilização. 

X - Priorizar atividades com material au-
diovisual, para evitar manuseio de obje-

tos pelos alunos. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe gestora e pedagó-
gica. 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica. 

Atender de-
manda 

Orientar professores a utilizarem 
materiais áudio visuais para evitar 
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trocas ou manuseio de objetos 
comuns. 

XI - Higienizar diariamente, após cada 
turno, brinquedos e materiais utilizados 

pelas crianças dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e higienizar imediatamente 

após o uso brinquedos e materiais que 
forem levados à boca pelos alunos. 

Na Unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe gestora e profissi-
onais da limpeza escolar. 

Por organização da 
equipe gestora respei-

tando as diretrizes sani-
tárias. 

Utilizando produtos re-
gistrados na ANVISA 

Atender de-
manda. 

Higienizar todos os brinquedos e 
materiais após cada uso e após cada 

finalização de turno. 
Orientar a não levar brinquedos e 

objetos na boca e se algum aluno o 
fizer, higienizar em seguida. 

Orientações a respeito da 
necessidade do não 

compartilhamento dos objetos 
de uso individual. 

XII - Orienta-se que os estabelecimentos 
que dispuserem de infraestrutura com-
patível (diversos sanitários) para definir 
sanitários para uso exclusivo deste pú-

blico (não compartilhar com os alunos de 
outros níveis). 

Na unidade Esco-
lar 

Enquanto durar a pan-
demia/epidemia 

Equipe gestora e pedagó-
gica. 

Por organização da 
equipe gestora e pedagó-

gica. 

Atender de-
manda. 

Definir sanitário exclusivo para as 
turmas, quando houver, ou pelo 
menos dividir por níveis/anos. 
Reduzir o uso dos banheiros ao 

menor compartilhamento possível. 
Através de material afixado em 

paredes e portas , mapear a quem se 
destina o uso de determinado 

sanitário. 

Subseção XI - Medidas específicas de prevenção e controle relacionadas à educação infantil 

Art. 19 Nos estabelecimentos de ensino que ofertam a Educação Infantil, os Planos de Contingência, além das medidas sanitárias gerais 

determinadas nos incisos dos Art. 10 a 17 desta portaria, deverão organizar as medidas específicas de prevenção e controle relacionadas à 

Educação Infantil, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE RELACIONADAS A EDUCAÇÃO INFANTIL   

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 
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I - Os estabelecimentos de ensino que possuam 
em suas dependências crianças menores de seis 
anos, ou com algum grau de dependência, deve-
rão adotar medidas para que estas recebam au-
xílio para adequada higiene de mãos, com a re-

gularidade necessária. 

Na unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por meio da higienização 
das mãos frequentemente. 

Atender de-
manda. 

Designar monitor e ou responsável 
para auxiliar na higiene e cuidado de 

crianças menores de 6 anos. 
Orientar/treinar/ajudar as crianças 
menores de 6 anos ou com algum 

grau de dependência a higiene 
correta das mãos. 

II - Recomenda-se dividir as turmas em grupos 
menores, sendo vedada a interação de crianças 
de diferentes turmas e/ou com professores de 

outras classes. 

Na unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora e Co-
missão Escolar. 

Por meio de um planeja-
mento logístico, anali-

sando a metragem qua-
drada de cada espaço e 

distanciamento de 1,5m. 

Atender de-
manda. 

Vedar a interação das turmas. 
Vedar trocas de professores ou 
compartilhamento de turmas. 

Dividir as turmas em grupos menores 
mais ou menos 30% da lotação da 

sala. 

Será estabelecido rodízio e 
escalonamento de turmas 

sendo vedada a interação de 
grupos e ou professores de 

outros grupos. 
III - É proibida a circulação de profissionais entre 
diferentes turmas na rotina diária de atividades.   

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora. Reorganização de horários. Atender de-
manda 

Proibida trocas e circulação de 
profissionais que não sejam da turma 

na sala de aula. 
 

IV. No local destinado à amamentação, 
devem ser mantidos ventilado, com as-

sentos adequados e distantes 1,5 m 
(um metro e meio) de raio, e disponibi-
lizar em pontos estratégicos, local para 
a adequada higienização das mãos e, na 
ausência ou distância do local, disponi-
bilizar álcool a 70% (setenta por cento) 
ou preparações antissépticas de efeito 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora. Reorganizar os espaços e 
disponibilizar os materiais 

necessários. 
Utilizando produtos regis-

trados na ANVISA 

Atender de-
manda 

Manter o distanciamento de 1,5m em 
todos os ambientes da Unidade 

Escolar incluindo a sala de 
amamentação, se a escola dispuser 

de uma. 
Fazer uso dos EPIs e disponibilizar 

álcool gel 70%. 
Higienização de salas após o uso. 

Manter os ambientes ventilados e 
reduzir o fluxo de pessoas externas. 

Fazer cronograma de horário de 
entrada e saída. 
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similar. O local deve ser higienizado 
após cada uso; 

Elaborar informativos aos 
profissionais e famílias, deixando 

claro as diretrizes sanitárias e 
distanciamento. 

V - As crianças matriculadas em período integral 
devem permanecer no mesmo grupamento e 

educador, durante o período de permanência na 
escola. 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora e peda-
gógica. 

Reorganizando a logística. Atender de-
manda 

Organizar os alunos que retornarem 
para que permaneçam sempre com a 

mesma turma e profissionais 
responsáveis. 

Informar sobre a necessidade dos 
profissionais não circularem nos 
grupos/turmas durante o dia de 

trabalho. 

VI - A alimentação deve ser oferecida preferenci-
almente dentro da própria sala, sendo sempre 

evitada a troca de espaços. 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe da merenda, 
gestora e pedagógica. 

Reorganização de espaços. Atender de-
manda. 

Evitar circulação pelos ambientes da 
Unidade. 

Ofertar a alimentação dentro das 
salas. 

Seguir as diretrizes de alimentação. 

VII - Escalonar o horário do parquinho, sendo 
que o mesmo deverá ser higienizado completa-

mente após utilização de cada turma. 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, equipe 
de limpeza e pedagó-

gica. 

Reorganização de horários. Atender de-
manda. 

Elaborar instruções e mapeamento 
dos ambientes de uso comum para 

que as crianças não utilizem 
brinquedos próximos um dos outros. 

 Fazer gestão de horários criando 
cronograma de uso do parquinho. 

Higienizar todos os brinquedos após 
cada uso. 

VIII - Estabelecer alternância na entrada e saída 
das crianças de modo a evitar aglomerações. Se 
possível, os profissionais devem pegar a criança 
do lado de fora da escola e levá-las para dentro, 

evitando que os pais/responsáveis entrem no 
ambiente. 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora e peda-
gógica. 

Reorganização de horários. Atender de-
manda. 

Escalonar horário de entrada e saída 
dos estudantes. 

Destinar, quando possível mais de 
uma entrada. 

Evitar a entrada de pais e ou 
responsáveis na Unidade. 

Designar, quando puder, profissional 
da turma para pegar a criança na 

entrada. 
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Orientar as equipes escolares e 
famílias no sentido de seguir as regras 

estabelecida pela escola. 

IX - Higienizar, após cada uso, materiais e utensí-
lios de uso comum, como colchonetes, tatames, 
trocadores, cadeiras de alimentação, berços, en-
tre outros. A higienização completa deverá ser 

realizada entre os turnos também. 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Conforme os procedimen-
tos operacionais para a 
limpeza dos ambientes. 

Utilizando produtos regis-
trados na ANVISA 

Atender de-
manda. 

Manter a higienização constante dos 
objetos da sala e após cada uso. 

Higienizar completamente materiais, 
de uso comum, no final do 

expediente ou turno, conforme for o 
caso. 

Usar produtos aprovados pela ANVISA 
para limpeza e higienização dos 

materiais e utensílios. 

X - Separar colchões ou berços das crianças na 
hora do cochilo, colocando-os a pelo menos 1,5 
metros (um metro e meio) de distância um do 

outro, sendo que os mesmos devem ser higieni-
zados após cada uso e no final do turno; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Conforme os procedimen-
tos operacionais para a 
limpeza dos ambientes 

preconizando as diretrizes 
sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Orientar as equipes escolares sobre 
as normas e diretrizes sanitárias de 

higiene e distanciamento. 
Distanciar 1,5m as caminhas e ou 

colchões na hora do soninho e 
higienizar após o uso. 

Organizar para que haja o mínimo de 
uso comum dessas camas, se puder 

etiquetar para que a criança use 
sempre a mesma. 

XI – Não é permitido o uso de brinquedos e ou-
tros materiais que não sejam passíveis de higie-

nização; 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Retirar os brinquedos de 
uso. 

Atender de-
manda. 

Retirar todos os objetos, brinquedos e 
demais materiais que não possam ser 

higienizados da sala de aula. 

XII - Não é permitido que as crianças  levem brin-
quedos de casa para a instituição; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Através de Informativos as 
famílias 

Verificar na entrada. 

Atender de-
manda. 

Proibir a entrada de brinquedos nas 
unidades escolares e se o fizer, proibir 

o uso. 
Elaborar informativo as famílias. 

XIII - Não é permitido compartilhar objetos de 
uso individual, como copos, talheres, mamadei-
ras, babadores, lençóis, travesseiros, toalhas en-

tre outros. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Durante a permanência na 
unidade. 

Atender de-
manda. 

Proibir qualquer tipo de trocas ou 
compartilhamento de qualquer 

objeto ou utensílio de uso comum. 
Etiquetar (nominando) 

objetos/utensílios de uso individual. 
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Orientar o porquê da necessidade do 
não compartilhamento dos objetos de 

uso individual. 
 

XIV - Trocar as roupas de bebês e crianças 
quando estas tiverem sujidades visíveis. Assim, 

os pais ou cuidadores devem fornecer várias 
mudas de roupa para a instituição. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Durante a permanência na 
unidade. 

Atender de-
manda. 

Solicitar aos pais ou responsáveis um 
maior número de mudas de roupas 

para manter as crianças o mais 
higienizadas possível/trocas 

necessárias. 
XV - Colocar as roupas com sujidades visíveis, 

tanto de profissionais quanto de crianças em sa-
colas plásticas até que se proceda a entrega aos 

pais e/ou a lavagem. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Solicitação aos pais que tra-
gam roupas e sacolas plásti-

cas para Unidade. 

Atender de-
manda. 

Orientar os profissionais e famílias 
para que tenham nas salas de aula 

sacos ou sacolas plásticas para 
descarte de roupas e máscaras sujas. 
Colocar as roupas sujas nas sacolas 
plásticas a fim de serem entregues 
aos pais para a devida higienização. 

Elaborar regramento de itens a serem 
solicitados aos pais/responsáveis. 

XVI - Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crian-
ças, os trabalhadores responsáveis devem: 
- definir um local fixo para esta atividade, 
estruturado para tal;   
- - realizar a adequada higiene das mãos 
antes e após a troca de fraldas; 

- usar luvas descartáveis, trocando-as após 
o atendimento de cada criança; 

- usar avental descartável ou impermeável 
e higienizáveis (como “capa de chuvas”), 
descontaminando-o após cada uso; 

- higienizar as mãos da criança após o 
procedimento; 

- realizar o descarte adequado dos 
materiais resultantes desta atividade; 
- as fraldas de pano reutilizáveis não 
devem ser limpas no local, mas sim colocadas em 
sacos plásticos até o momento da lavagem; 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, pedagó-
gica e 

profissionais de apoio. 

Realizar a troca de fraldas 
dos bebês respeitando as di-
retrizes sanitárias vigentes. 

Atender de-
manda. 

Ao fazer a troca dos bebês ou 
crianças: 

Definir um local fixo para trocas. 
Higienizar local e as mãos antes e 

após a troca. 
Usar luvas, avental e material 

adequado para a higienização da 
criança. 

Fazer cronograma de trocas. 
 

Se tiver mais de um trocador, utilizar 
o mesmo para as mesmas crianças. 

Descartar as fraldas e demais 
materiais utilizados para higienização 
e limpeza no lixo e colocar em sacola 
plástica o que for para ser devolvido 
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-               realizar limpeza da superfície sempre após 
a troca de fraldas.   
-              Recomenda-se que sejam afixados mate-
rial informativo com o passo-a-passo adequado 
para efetuar a troca de fraldas. 

aos pais e ou responsáveis para ser 
lavado. 

As salas que possuem trocadores de 
fralda, devem ter lixeira com pedal, 

local para higiene das mãos, com 
água e sabão ou álcool gel. 

Descartar fraldas e luvas usadas a 
cada troca. 

XVII - Os professores e funcionários devem su-
pervisionar o uso dos produtos a serem utiliza-
dos na higiene de mãos, superfícies de modo a 
garantir a utilização correta, bem como evitar 

exposição e ingestão acidental. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Respeitando as diretrizes 
sanitárias vigentes. 

Atender de-
manda. 

Retirar todos os produtos e objetos 
que possam, por acidente, serem 

levados a boca das crianças. 
Evitar deixar a mostra produtos de 

higienização e sanitização das mãos e 
da sala. 

Conter nos a composição e modo de 
usar. 

 

Subseção XII - Medidas específicas para a Educação Especial 

Art. 20 Nos estabelecimentos de ensino que ofertam a Educação Especial, os Planos de Contingência, além das medidas sanitárias gerais 

determinadas nos incisos dos Art. 10 a 17 desta portaria, deverão organizar as medidas específicas para Educação Especial, a fim de 

combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

 § 1º Ações para alunos incluídos nas escolas regulares: 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 
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I - O estabelecimento de ensino deve definir en-
tre escola e pais, as formas de condução das ati-
vidades dos alunos com necessidades especiais, 
de maneira a ampliar a segurança e reintegração 

deste no ambiente escolar. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

Definição de processos de 
reintegração ao convívio no 
ambiente escolar associados 

aos protocolos de 
biossegurança. 

Atender de-
manda. 

Assegurar as crianças com 
deficiência o formato de como 

manterão suas atividades 
escolares (presenciais ou não 

presenciais), com a devida 
segurança. 

Promover atividades aos 
estudantes da educação 

especial atentos a 
segurança e saúde dos 

mesmos. 
Manter contato direto com 
pais/responsáveis sobre as 

formas de condução das 
atividades. 

II - Estabelecer profissionais responsáveis pela 
entrada e saída do aluno, evitando a entrada de 

pais e ou responsáveis no estabelecimento. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

Produção de informativos 
com instruções sobre o 

protocolo de chegada e saída 
aos ambientes escolares. 

 

Atender de-
manda. 

Orientar/treinar profissionais 
para recepcionar os estudantis na 

entrada da Unidade, fazer a 
aferição da temperatura,  receber 
os alunos dos pais e evitar que os 

mesmos entrem na Unidade. 

Nomear profissionais para 
recepção dos estudantes 
na entrada e informar aos 

pais e ou responsáveis 
quem será. 
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III - Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem 
como de andadores e carrinhos dos alunos cadei-

rantes. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 

 

Atender de-
manda. 

Definir rotina de higienização 
para suporte de locomoção para 

alunos cadeirantes. 
Manter a higienização das rodas 

das cadeiras e andadores. 

IV - Orientar os alunos sobre a higiene de materi-
ais de uso individual, tais como: regletes, sorobã, 

bengala, lupas, telescópios etc. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-
trizes sanitárias definir como 
serão higienizados os materi-

ais. 

Atender de-
manda. 

Definir rotinas de higienização de 
suportes que o estudante utiliza 
para comunicação, visualização, 

etc. 

Informar os estudantes 
sobre a higienização de 

seus pertences pessoais. 
V - Organizar na sala de aula, espaço adequado 
para que o aluno com deficiência visual possa 

guardar sua máquina Braille e livros em Braille, 
bem como estabelecer uma medida de cuidados 

de higienização deste material. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Destinando espaços específi-
cos para este fim em sala de 

aula. 

Atender de-
manda. 

Disponibilizar local para 
armazenar material de uso 

individual. 
Manter rotina de higienização de 

todos os objetos usados pelos 
estudantes. 

 

VI - Auxiliar o aluno quanto às medidas de higie-
nização de mãos e demais medidas de prevenção 

e controle. 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Orientar/treinar os alunos a 
correta higienização das mãos, 

uso de EPIs e demais medidas de 
prevenção e controle da COVID-

19. 

VII - Garantir o distanciamento de 1,5m entre um 
aluno e outro e a ventilação do ambiente; 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 
profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Garantir o distanciamento 
mínimo 1,5m, de todos os 
estudantes, em todos os 
ambientes da Unidade. 

VIII - Os alunos que não aceitam máscaras, de-
vem passar por um trabalho de orientação, bem 

como suas famílias. 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por meio de orientação aces-
sível e estratégias pedagógi-
cas que deem a real dimen-

são da importância do uso da 
máscara. 

Atender de-
manda. 

Orientar/treinar os estudantes do 
uso de itens de proteção 

individual (máscara). 
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IX - Esclarecer ao segundo professor, professor 
auxiliar, profissional Agente de Apoio em Educa-
ção Especial, monitor as medidas de higienização 

necessárias no auxílio das atividades pedagógi-
cas, alimentação e na troca do aluno.   

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por meio de orientações da 
equipe gestora e pedagógica 

respeitando as diretrizes sani-
tárias. 

Atender de-
manda. 

Estabelecer uma pessoa para que 
proceda os cuidados básicos e o 

auxílio das atividades 
pedagógicas. 

Treinar e ou orientar sobre as 
medidas sanitárias de 

alimentação, troca e manuseio 
com segurança. 

§ 2º Ações para Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial - CAESP: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - No horário de chegada e saída dos alunos, 
um ou mais profissionais escolares devem es-

tar na entrada para receber os alunos não 
sendo permitida a entrada de pais e responsá-

veis; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

Designar pessoa para a re-
cepção dos alunos. 

Atender de-
manda. 

Orientar/treinar profissionais 
para recepcionar os estudantes 

na entrada da Unidade,  evitando 
que os pais entrem na Unidade. 

II - Deve-se escalonar a entrada das turmas, 
diferenciar os horários, se possível, estabele-

cer diferentes entradas para receber e dispen-
sar os alunos; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

Designar pessoa para a re-
cepção dos alunos. 

Atender de-
manda. 

Evitar aglomeração de pais, 
alunos entre outros na entrada 

da escola, se for preciso 
estabelecer diferentes horários 
de entrada e saídas das turmas. 

III - Os alunos de cada turma devem ficar sem-
pre na mesma sala, para evitar troca de espa-

ços e maior movimentação nos corredores; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

- Fazer o cálculo da quantidade 
máxima que a sala pode suportar, 
de acordo com sua metragem, a 

quantidade de alunos e à 
distância de 1,5 m. Estabelecer 
rodízio de turmas, se precisar. 

IV - Sinalizar os corredores para que haja fila 
única e definição prioritária de tráfego, vi-

sando ajudar os alunos a seguir as normas a 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Sinalizar e orientar a forma 
correta de tráfego nos 

corredores. 
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lembrar de manter a distância mínima du-
rante a movimentação; 

V - Os alunos devem interagir apenas com as 
pessoas que estejam na mesma sala (sendo 

vedada a interação de estudantes de diferen-
tes turmas e/ou com professores de outras 

classes); 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Através de orientação e 
treinamento, os estudantes não 

devem interagir com outras 
turmas. 

VI - Não é permitida a implementação dos 
programas e projetos intersetoriais, que são 
desenvolvidos por profissionais que não fa-

zem parte do corpo docente da unidade esco-
lar; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Proibindo a entrada de 
programas e projetos 

intersetoriais 

VII - Estabelecer alternância dos intervalos 
para as turmas, evitando aglomerações em 

corredores e outros espaços; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Criar cronograma de uso dos 
espaços evitando aglomeração 

VIII - Realizar lanches e refeições em espaços 
abertos com boa ventilação, caso seja consu-
mido no refeitório, manter o distanciamento 
interpessoal preconizado de no mínimo 1,5 

metros; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Manter o distanciamento social 
de 1,5 m em todos os ambientes 

da escola 

IX - É proibida a utilização de materiais didáti-
cos que sejam manuseados por vários alunos 
ao mesmo tempo ou sequencialmente, a não 
ser que eles possam ser limpos e desinfetados 

após cada uso; 
X - Priorizar atividades com material audiovi-
sual, para evitar manuseio de objetos pelos 

alunos; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Vedar o uso de materiais que não 
possam ser higienizados; 

Priorizar atividades com materiais 
audivisuais. 
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XI - Higienizar diariamente, após cada turno, 
brinquedos e materiais utilizados e higienizar 
imediatamente após o uso brinquedos e ma-

teriais que forem levados à boca pelos alunos; 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Orientar os profissionais da 
instituição sobre os 

procedimentos de prevenção e 
higienização dos acessórios.  
Disponibilizar álcool 70% ou 
preparações antissépticas de 

efeito similar para higienização 
desses materiais. 

Higienizar a cada uso, materiais e 
utensílios de uso comum, como 

colchonetes, tatames, 
trocadores, entre outros com 

álcool 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de 

efeito similar, respeitando as 
características do equipamento 
quanto à escolha do produto. 

XII - Orienta-se que os estabelecimentos que 
dispuserem de infraestrutura compatível (di-
versos sanitários) para definir sanitários para 
uso exclusivo deste público (não compartilhar 

com os alunos de outros níveis). 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Minimizar o uso coletivo dos 
banheiros, patronizar para que 

sempre usem os mesmos 
sanitários. 

XIII - Os alunos que não aceitam o uso de 
máscara devem passar por um trabalho de 

orientação, bem como suas famílias; 

Na Unidade 
Escolar 

 Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e profissionais 

de apoio. 

 Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

 

Atender de-
manda. 

Orientar sobre o uso obrigatório 
da máscara por todos os 

estudantes maiores de 6 anos,; 
os estudantes devem ser 

orientados e treinados para o 
uso. 

XIV -Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como 
de andadores e carrinhos. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Definir rotina de higienização 
para suporte de locomoção para 

alunos cadeirantes. 
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Manter a higienização das 
rodas das cadeiras e 

andadores. 
XV - Destinar um local próprio para as trocas de fraldas, 

com orientações quanto à higienização. 
-                definir um local fixo para esta atividade, estru-
turado para tal; 
-  realizar a adequada higiene das mãos antes e 
após a troca de fraldas;   
- usar luvas descartáveis e trocá-las após o 
atendimento de cada criança;   
- usar avental descartável ou impermeável e 
higienizáveis (tipo 
“capa de chuvas”), descontaminando-o após cada uso;   
- higienizar as mãos do educando após o 
procedimento; 
- realizar o descarte adequado dos materiais 
resultantes desta atividade;   
-               realizar limpeza da superfície sempre após a 
troca de fraldas.   
-              recomenda-se que sejam afixados material in-
formativo com o passo-a-passo adequado para efetuar a 
troca de fraldas. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Respeitando as diretrizes sa-
nitárias vigentes. 

Designa/trinar 
trabalhadores responsável 

para troca. 
 

Atender de-
manda. 

Estabelecer uma pessoa e um 
local apropriado para que 

proceda os cuidados básicos. 
Treinar e ou orientar sobre as 

medidas sanitárias de 
alimentação, troca e manuseio 

com segurança. 
Estabelecer um local apropriado 

para troca. 
Disponibilizar utensílios para 

troca. 
Elaborar orientações e ou 

cartazes com as regras de troca. 
Ao fazer a troca dos estudantes: 

Higienizar local e as mãos antes e 
após a troca. 

Usar luvas, avental e material 
adequado para a higienização do 

estudante. 
Fazer cronograma de trocas. 
Se tiver mais de um trocador, 

utilizar o mesmo para os mesmos 
estudantes. 

Descartar as fraldas e demais 
materiais utilizados para 

higienização e limpeza no lixo e 
colocar em sacola plástica o que 
for para ser devolvido aos pais e 

ou responsáveis para ser 
higienizado. 
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XVI - Observar o tamanho das salas especialmente no 
que diz respeito à necessidade de distanciamento (de no 

mínimo 1,5 metros), adequando a quantidade de edu-
candos por sala. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora e pe-
dagógica. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Fazer espelho de classe. 
Manter o distanciamento social 

de 1,5m entre os estudantes. 
Adequar o número de estudantes 

a capacidade da sala. 
 

XVII - Organizar o atendimento dos educandos da esti-
mulação precoce por sessão de forma individual, aten-
dendo às medidas sanitárias já estabelecidas em decre-

tos da Secretaria de Estado da Saúde. 

Na Unidade 
Escolar 

No retorno às aulas 
presenciais 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Individualizar as sessões da 
estimulação precoce. 
Higienizar o local de 

atendimento. 

Uso obrigatório das EPIs. 
XVIII - Esclarecer aos professores as rotinas de higieniza-
ção necessárias durante o auxílio de atividades pedagó-

gicas. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 
Orientar sobre as medidas 
de higienização do ambi-

ente, 

Atender de-
manda. 

Orientar/capacitar/treinar todos 
os funcionários quanto as rotinas 

de higienização de todos os 
materiais usados pelos 

estudantes. 

XIX - Escalonar o horário do pátio, o qual deverá ser higi-
enizado completamente após utilização de cada turma. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 
Realizar cronograma de ho-
rários para utilização do pá-

tio. 

Atender de-
manda. 

Criar cronograma para uso dos 
ambientes comuns pátio, parque, 

entre outros. 
Fazer a higienização a cada troca 

de turma. 
Manter distanciamento entre os 

estudantes. 

XX - Garantir a supervisão por parte de professores e 
funcionários quanto ao uso dos produtos a serem utili-
zados na higiene de mãos e superfícies de modo a ga-

rantir a utilização correta, bem como evitar exposição e 
ingestão acidental. 

Na Unidade 
Escolar 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Garantir supervisão o tempo 
todo aos estudantes,  orga-
nizado pela equipe gestora. 
Assegurar as medidas sani-
tárias de higienização das 

mãos. 

Atender de-
manda. 

Evitar o acesso indevido dos 
estudantes aos produtos de 

higiene e limpeza. 
Orientar/treinar o uso correto de 

todos os EPIs e a higienização 
correta das mãos, objetos e 

superfícies. 

XXI - Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso 
comum, como colchonetes, tatames, trocadores, entre 

outros. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente. Equipe gestora, peda-
gógica e 

Por organização da equipe 
gestora respeitando as dire-

trizes sanitárias. 

Atender de-
manda. 

Manter a higienização de todos 
os materiais e utensílios de uso 

comum. 
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profissionais de apoio, 
equipe da limpeza. 

Manter limpo o ambiente e 
utensílios utilizados pelos 

estudantes. 

Criar cronograma de 
higienização. 

Higienizar após cada uso. 
Minimizar o número de 

estudantes compartilhando o 
uso. 

XXII - Estabelecer entre instituição (CAESP) e pais, for-
mas de condução das atividades dos alunos de maneira 

a ampliar a segurança e a reintegração destes.   

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, peda-
gógica e 

profissionais de apoio. 

Por organização da equipe 
gestora e pedagógica. 

Planilhamento do formato 
de como os estudantes 

manterão suas atividades 
escolas (presenciais ou não 

presenciais). 
Definição de processos de 

reintegração ao convívio no 
ambiente escolar associados 

aos protocolos de 
biossegurança. 

 

Atender de-
manda. 

Criar rotinas. 
Monitorar grupo de risco. 

Criar informativos. 
Apresentar o Plancon-edu. 

Promover trocas com pais e 
profissionais da educação para 

maior segurança dos estudantes. 

Subseção XIII - Medidas específicas para atendimentos em alojamentos e dormitórios (Como não temos Unidades que tenham alojamentos 

ou dormitórios, segue na íntegra o que preconiza a Portaria): 

Art. 21 Nos estabelecimentos de ensino que ofertam atendimentos onde estudantes utilizam alojamentos e dormitórios, os Planos de 

Contingência, além das medidas sanitárias gerais determinadas nos incisos dos Art. 10 a 17 desta portaria, deverão organizar as medidas 

específicas para este tipo de atendimento, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

I. Manter o distanciamento de 1,5m entre as camas nos alojamentos; II. Manter o alojamento ventilado; III. Realizar diariamente 
procedimentos que garantam a higienização do ambiente, intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para a finalidade; IV. O 
estudante em regime de internato, deverá utilizar sempre a mesma cama; V. Organizar os grupos de alojamento de maneira a manter o mesmo 
grupo das atividades diárias; VI. Intensificar a troca e a lavagem das roupas de cama, toalhas e outras vestimentas; 
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Seção II Medidas Sanitárias para alimentação escolar Art. 22 A garantia da segurança sanitária na distribuição da alimentação escolar nos estabelecimentos 
de ensino, durante a pandemia da COVID-19, é uma importante atividade que requer organização dos estabelecimentos e colaboração da comunidade 
escolar, portanto é necessário compor o Plano de Contingência: § 1º Procedimento Geral: 

VII. É proibida a permanência e a circulação de pessoas externas nas áreas de alojamento. Sugere-se sinalização e, se possível, barreiras físicas para facilitar 
o entendimento da necessidade da ausência total e completa de público externo no local; 

VIII. Fica proibida a troca entre os estudantes ou a doação de vestimentas ou outros pertences usados durante a permanência nos alojamentos; 

IX. É recomendado que não haja entrada de alimentos externos ao ambiente de alojamento; 

X. Limitar o uso de áreas comuns como refeitório, vestiários, lavatórios, chuveiros, entre outros, programando a sua utilização para evitar aglomerações. 
Intensificar a higienização destas áreas; 

XI. Capacitar os estudantes e os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos EPIs apropriados, diante do risco de infecção pelo SARS-CoV-2 (novo 
coronavírus), para o período de permanência nas áreas de alojamento; 

XII. Disponibilizar e exigir que todos (estudantes, trabalhadores, prestadores de serviço, entregadores e demais pessoas que circulam dentro do 
estabelecimento que possui alojamento) utilize máscaras durante o período de permanência, sendo substituídas conforme recomendação de uso, sem 
prejuízo da utilização de outros equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desenvolvimento das atividades. 

7.1.2 DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I - O estabelecimento de ensino deve atualizar o 
Manual de Boas Práticas de Manipulação e os Pro-
cedimentos Operacionais Padronizados de forma a 
adequá-los para o combate à disseminação da CO-

VID-19. 

Na unidade 
de ensino. 

Sempre que hou-
ver alterações 

Equipe diretiva, nutri-
cionista e equipe que 
manipula a alimenta-

ção. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 
Treinamento teórico 

presencial ou a distân-
cia. 

Conforme 
demanda. 

Atualizar os MBPs e POPs acrescentando to-
dos os protocolos de higiene contidos no 

PlanCon. 
Seguir Manual de Boas Práticas e 

Procedimentos Operacional 
Padronizado Com base na RDC 

No 216 e NOTA TÉCNICA No 
48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA 
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II. O Estabelecimento que manipula ali-
mentos deve prepará-los de acordo com o 
Manual de Boas Práticas e os Procedimen-
tos Operacionais Padronizados (POPs) de 
forma a combater a disseminação da CO-

VID-19; 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente 

Equipe diretiva e 
equipe que prepara 
alimentos e nutricio-

nista 

Incentivar a lavagem 
correta 

das mãos antes, durante 
e após a manipulação de 

alimentos. 
Os alimentos devem ser 
Adequadamente higieni-

zados. 
Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 

Conforme 
demanda. 

Orientar/treinar toda equipe sobre as 
modificações feitas nos MBPs e POPs. 

Seguir Manual de Boas Práticas e 
Procedimentos Operacional 

Padronizado Com base na RDC 
No 216 e NOTA TÉCNICA No 

48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA 
Fixar fluxograma para a correta lavagem das 

Mãos 
Elaborar  cartazes de boas práticas na hora 
da alimentação nos ambientes da mesma. 

III. Devem ser utilizados utensílios higieni-
zados conforme definido no Manual de 

Boas Práticas de Manipulação dos Alimen-
tos de cada estabelecimento; 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente 
Toda a equipe esco-

lar. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 
Utensílios de cozinha de-

vem 
ser adequadamente hi-
gienizados, diariamente 

e deve estar armaze-
nado em local prote-

gido. 
Atentar para o não com-
partilhamento durante 

as refeições. 
Utilizar utensílios higie-
nizados conforme defi-

nido no Manual de 
Boas  Práticas de Mani-
pulação dos Alimentos 

de cada estabeleci-
mento em todos os am-
bientes. Os detergentes 

Conforme 
demanda. 

Lavar todos os utensílios com água e 
sabão. 

Higienizar os utensílios, após 
lavagem, com o auxílio de um 

borrifador contendo álcool 70°. 
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e  desinfetantes utiliza-
dos devem ser adequa-

dos para a sua finalidade 
(ver rótulo) e  devem es-

tar regularizados pela 
ANVISA. Para desinfec-

ção (diminuição da 
quantidade  de micro-

organismos) das superfí-
cies, podem ser utiliza-
dos, por exemplo: solu-

ção de  hipoclorito na di-
luição e tempo reco-

mendados no rótulo, ál-
cool 70% líquido ou gel, 
e  os próprios desinfe-

tantes (seguir a orienta-
ção do rótulo); 

IV. Todos os manipuladores devem evitar 
tocar o rosto, em especial os olhos e a 

máscara, durante a produção e distribui-
ção dos alimentos, seguindo os procedi-

mentos estabelecidos no Manual de Boas 
Práticas de Manipulação de Alimentos de 

cada estabelecimento; 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente 
Toda a equipe esco-

lar. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 
Uso de máscara facial 

durante produção e en-
trega dos alimentos. 

 

Conforme 
demanda. 

Orientar verbalmente e com o auxílios de 
cartazes informativos. 

Orientar sobre a correta utilização  da más-
cara facial. 

Atentar para as boas práticas. 
Não tossir, espirrar ou falar 

sobre os alimentos. 
Aplicação do álcool em gel em 
mãos e atentar para a correta 

lavagem das mãos 

V. Os uniformes devem ser trocados e la-
vados diariamente e usados exclusiva-
mente nas dependências de armazena-

mento, preparo e distribuição dos alimen-
tos; 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente Equipe diretiva. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 
Uniformes limpos. 

Conforme 
demanda. 

Orientar verbalmente e com o auxílios de 
cartazes informativos. 

Troca diária dos uniformes. 
Orientar o não uso do uniforme fora do 

ambiente de trabalho. 
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VI. O estabelecimento deve substituir os 
sistemas de auto serviço de bufê, utili-

zando porções individualizadas ou dispo-
nibilizando funcionário(s) específico(s) 

para servir todos os pratos e entregar os 
utensílios, devendo utilizar Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) indicados 
para este fim; 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar 
a pandemia 

Equipe diretiva.junto 
a equipe da cozinha. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 
 
 

Conforme 
demanda. 

Retirar os buffets dos refeitórios, e organizar 
a distribuição com porcionamento  feitos 

pela merendeira. 
Dar preferência as refeições individualizadas, 

na própria sala. 
Disponibilizar pessoa para servir os 

estudantes. 

VII - Realizar higienização adequada das mesas, ca-
deiras, bancos e similares, a cada uso. Não utilizar 

toalhas de tecido ou outro material. 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente Equipe diretiva. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 
Manter os ambientes 

ventilados 
Seguir Manual de Boas 

Práticas e 
Procedimentos Operaci-

onal 
Padronizado Com base 

na RDC 
No 216 e NOTA TÉCNICA 

No 
48/2020/SEI/GIALI/GGFI

S/DIRE4/ANVISA 

Conforme 
demanda. 

Higienizar diariamente e ou após cada uso as 
áreas de produção, distribuição e ingestão 

de alimentos. 
Atentar, especialmente, para a higienização 
de mesas, cadeiras, balcão, bancadas, por-
tas, maçanetas, corrimão e superfícies alta-

mente tocadas. 
Fazer a higienização, após a lavagem, com 
água e sabão, de tudo com o auxílio de um 

borrifador contendo álcool 70°. 

VIII. Estabelecer horários alternados de 
distribuição de alimentos e utilização de 

refeitórios e praças de alimentação, com o 
objetivo de evitar aglomerações; 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar 
a pandemia 

Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Organizar, conforme capacidade do 
refeitório, quantidade de estudantes, com 
distanciamento de 1,5m e não ultrapassar 

esse limite. 
 Verificar a viabilidade de utilizar o refeitório 

ou fazer refeições em sala de aula, 
organizando horários para não haver 

aglomerações. 
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IX. O estabelecimento deve organizar a 
disposição das mesas e cadeiras de modo 
a assegurar que a sua utilização proporci-
one o distanciamento mínimo de 1,5 me-
tros (um metro e meio) entre as pessoas; 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar 
a pandemia 

Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Fazer demarcações com auxílio de fitas e 
cartazes indicando os lugares que não 

podem ser ocupados. 

X. O Estabelecimento deve obedecer ao 
distanciamento mínimo de 1,5 metros 

(um metro e meio) entre pessoas no refei-
tório em todas as atividades, da entrada à 

saída; 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar 
a pandemia 

Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Orientar verbalmente e com o auxílios de 
cartazes informativos, além de supervisão 

contínua. 

XI. A utilização dos refeitórios deve ser 
programada com apenas 1/3 (um terço) 
da sua capacidade (por vez). Organizar 

cronograma para sua utilização, de forma 
a evitar agrupamento e cruzamento entre 

os trabalhadores (fluxos interno e de 
entradas e saídas), além de garantir a 

manutenção da distância mínima de 1,5 m 
(um metro e meio) entre os 

trabalhadores; 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar 
a pandemia 

Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Elaborar cronograma de uso do refeitório, 
organizando horários para não haver 

aglomerações 
Utilizar o refeitório com apenas 1/3 de sua 

capacidade por vez. 
Verificar a viabilidade de utilizar o refeitório 

ou fazer refeições em sala de aula.. 
Manter distanciamento social. 

Só retirar a máscara na hora da refeição. 
Orientar toda higiene das mãos antes e após 

as refeições. 

XII Os alimentos externos trazidos por 
alunos e trabalhadores para consumo 

próprio devem estar higienizados e 
embalados conforme recomendações 

sanitárias; 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente 

Toda a equipe esco-
lar. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Proibir a entrada de alimentos externos 
salvo casos de a escola não puder atender as 

necessidades específicas de algum aluno, 
caso aconteça a Nutricionista deverá 

autorizar. 
Escolas que não tenham refeitório devem 

estabelecer regras de higienização, 
etiquetagem e armazenamento de 

alimentos. 
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Orientar os funcionários que não poderão 
guardar nenhum tipo de alimento dentro da 

área de produção da merenda. 
 

XIII. Os alunos e trabalhadores não devem 
partilhar alimentos e não utilizar os mes-

mos utensílios, como copos, talheres, pra-
tos entre outros; 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar 
a pandemia 

Toda a equipe esco-
lar. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Orientar verbalmente sobre as normas de 
higiene. 

Orientar sobre o não partilhamento da 
merenda. 

Elaborar cartazes informativos.. 
Estabelecer pessoa para supervisão 

contínua. 

XIV. O uso de máscara é obrigatório du-
rante toda a permanência no ambiente, 
retirando somente no momento do con-

sumo do alimento; 

Na unidade 
de ensino. 

Enquanto durar 
a pandemia 

Toda a equipe escolar 
e educandos. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Orientar/treinar a retirada correta da 
máscara. 

Orientar verbalmente e com o auxílios de 
cartazes informativos, além de supervisão 

contínua. 

XV. Os entregadores e outros trabalhado-
res externos não devem entrar no local de 

manipulação dos alimentos; 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Receber o alimento fora do local de 
manipulação dos mesmos. 

Orientar que todo alimento recebido deverá 
aguardar no lado de fora do estoque 

acondicionado em pallets, e antes de serem 
armazenados no estoque deverão ser 

higienizados ou se for o caso ter as 
embalagens higienizadas. 

Orientar que os hortifrútis deverão ser 
transferidos para caixas brancas 

devidamente higienizadas, as caixas agrícolas 
vindas do fornecedor não podem entrar na 

cozinha. 

XVI. Capacitar e treinar os profissionais 
envolvidos em todos os processos de ali-
mentação na escola (recebimento, arma-
zenamento, pré-preparo, preparo, distri-
buição, acompanhamento e fiscalização, 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente 
Equipe diretiva/man-
tenedora (nutricio-

nista) 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 

Conforme 
demanda. 

Reforçar o treinamento oferecido pela 
SMED/mantenedora com os profissionais 

envolvidos em todos os processos da 
alimentação na escola (recebimento, 

armazenamento, pré-preparo, preparo, 
distribuição, acompanhamento e 
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conforme a RDC 216/2004/ANVISA e Por-
taria SES nº 256 de 21/04/2020), seguindo 
os procedimentos estabelecidos nas dire-
trizes sanitárias, planos de contingências e 

protocolos escolares; 

fiscalização). Seguir todos os procedimentos 
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, plano 

de contingência e protocolos escolares; 

XVII. Organizar um plano de comunicação 
para orientar a comunidade escolar sobre 
os procedimentos alimentares, conforme 
as diretrizes sanitárias, planos de contin-

gência e protocolos escolares; 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando todas as dire-

trizes. 
Estruturar um plano de 
informações sobre pro-

cedimentos alimentares. 

Conforme 
demanda. 

Designar pessoa responsável pela 
comunicação e informação. 

Manter toda comunidade escolar informada 
sobre as ações que estão sendo tomadas na 

Unidade. 
Estabelecer a forma mais eficaz de 

comunicação com o público específico de 
cada Unidade. 

Disponibilizar o PlanCon para que a 
comunidade conheça o plano e suas 

diretrizes. 

XVIII. Seguir os procedimentos de higieni-
zação do kit de alimentação escolar (onde 
houver) de acordo com as normas sanitá-

rias; 

Na unidade 
de ensino. 

 
 

Permanente 
Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando a diretriz sani-

tária. 

Conforme 
demanda. 

Orientar a montagem dos kits a qual, deve 
ser realizada por funcionários devidamente 

paramentados com os EPIs, 
Verificar a validade de todos os produtos dos 

kits 
Higienizar, com auxílio de álcool 70°, todas 

as embalagens dos produtos. 

XIX. Os estabelecimentos educacionais 
que dispuserem de Cantinas, Lanchone-

tes, Restaurantes ou espaços equivalentes 
a praças de alimentação, de forma tercei-
rizada, devem também atender aos requi-

sitos definidos na RDC nº 216/004/AN-
VISA e a Portaria SES nº 256 de 

21/04/2020, ou outros regulamentos que 
venham substituí-la. 

Na unidade 
de ensino. 

Permanente Equipe diretiva. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, res-
peitando a diretriz sani-

tária. 

Conforme 
demanda. 

O município de Bombinhas não permite 
cantinas, lanchonetes e restaurantes 
terceirizados nas unidades escolares. 

Orientar os fornecedores de alimentos, a 
seguirem todos os preceitos das diretrizes 

sanitárias. 
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§ 2º Lactário, unidade com área restrita, destinada à limpeza, esterilização, preparo e guarda de mamadeiras, basicamente de fórmulas 

lácteas (RDC 50/2002 ANVISA) e alimentos para crianças de 0 a 2 anos: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I. Todos os estabelecimentos devem atuali-
zar o Manual de Boas Práticas de Manipula-
ção e os Procedimentos Operacionais Padro-
nizados (POPs) do Lactário de forma a ade-
quá-los para o combate à disseminação da 

COVID-19; 

Na unidade de 
ensino. 

Sempre que 
houver altera-

ções 

Equipe diretiva, 
nutricionista e 

equipe que ma-
nipula a alimen-

tação. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-

tando todas as diretrizes. 
Treinamento teórico pre-

sencial ou a distância. 

Conforme de-
manda. 

Atualizar os MBPs e POPs acrescentando 
todos os protocolos de higiene contidos 

no PlanCon. 
Seguir Manual de Boas Práticas e 

Procedimentos Operacional 
Padronizado Com base na RDC 

No 216 e NOTA TÉCNICA No 
48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA 

II. Os estabelecimentos que manipulem e 
preparem os alimentos e mamadeiras de-

vem estar de acordo com o Manual de Boas 
Práticas e os Procedimentos Operacionais 

Padronizados de forma a combater a disse-
minação da COVID-19; 

Na unidade de 
ensino. 

Permanente Equipe diretiva 
e equipe que 

prepara alimen-
tos. 

Incentivar a lavagem cor-
reta 

das mãos antes, durante e 
após a manipulação de ali-

mentos. 
Os alimentos devem ser 

Adequadamente higieniza-
dos. 

Seguir as orientações da 
equipe diretiva, respei-

tando todas as diretrizes. 

Conforme de-
manda. 

Orientar/treinar toda equipe sobre as 
modificações feitas nos MBPs e POPs. 

Seguir Manual de Boas Práticas e 
Procedimentos Operacional 

Padronizado Com base na RDC 
No 216 e NOTA TÉCNICA No 

48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA 
Fixar fluxograma para a correta lavagem 

das Mãos 
Elaborar  cartazes de boas práticas na 

hora da alimentação nos ambientes da 
mesma. 

Receber das nutricionistas os POPs atuali-
zados. Adequar o Lactário aos procedi-
mentos estipulados no POP. Convidar a 

nutricionista para capacitar todos os pro-
fissionais envolvidos nos processos do 

Lactário (recebimento, armazenamento, 
pré-preparo, preparo, distribuição, acom-

panhamento e fiscalização) 
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III - Os estabelecimentos educacionais que dispuserem 
de local destinado  à amamentação, devem mantê-lo 
ventilado, com assentos adequados e distantes 1,5  m 
(um metro e meio) de raio, e disponibilizar em pontos 
estratégicos, local para a  adequada higienização das 
mãos e, na ausência ou distância do local, disponibili-

zar  álcool 70% (setenta por cento) ou preparações an-
tissépticas de efeito similar. Deverá haver higienização 

do local após utilização. 

Na unidade de 
ensino. 

Enquanto 
durar a 

pandemia 

Toda a equipe 
escolar. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, respei-
tando todas as diretrizes. 
Utilizar produtos aprova-

dos pela ANVISA em todos 
os ambientes escolares. 

Conforme de-
manda. 

Orientar quanto ao local e a forma 
correta de se utilizar do espaço destinado 

a amamentação. 
Disponibilizar produtos de higiene e 

limpeza para as mães que amamentarão. 
Higienizar o local após o uso. 

Criar cronograma com horários de 
amamentação, para evitar aglomeração. 

Manter todos os utensílios da sala 
higienizados com produtos certificados 

para esse fim. 
Abrir as janelas do ambiente ao chegar na 

escola. 
Demarcar os assentos a serem utilizados, 

respeitando o distanciamento.  
Disponibilizar espaço para higienização 

das mãos e álcool 70%. 

IV. Os estabelecimentos devem utilizar uten-
sílios higienizados conforme definido no Ma-

nual de Boas Práticas de Manipulação dos 
Alimentos de cada estabelecimento; 

Nas Unidades de 
Ensino 

Permanente 
Equipe dos ser-

viços gerais 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, respei-
tando todas as diretrizes. 

Atender de-
manda 

Definir os funcionários que realizarão 
cada tarefa. 

Orientar os funcionários para execução 
da tarefa conforme protocolo a ser 

divulgado em treinamento, utilizando o 
POPS de higienização. 

Adquirir produtos adequados de acordo 
com a ANVISA. Colocar em prática o 

Manual de Boas Práticas de Manipulação 
dos Alimentos 

 

V. Os detergentes e desinfetantes utilizados 
devem ser adequados para a sua finalidade 

(observar rotulagem) e devem estar regulari-
zados na Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária (ANVISA); 

Nas Unidades de 
Ensino 

Permanente 
Equipe diretiva 

e serviços gerais 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, respei-
tando todas as diretrizes. 
Utilizar produtos aprova-

dos pela ANVISA em todos 
os ambientes escolares. 

Atender de-
manda 

Todos os produtos utilizados devem estar 
regularizados na Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (ANVISA); 
Seguir todas as orientações dispostas no 

rotulo. 
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VI. Para desinfecção (diminuição da quanti-
dade de microrganismos) das superfícies, po-
dem ser utilizados, por exemplo: a. solução 

de hipoclorito na diluição e tempo recomen-
dados no rótulo; b. álcool a 70% líquido ou 

gel; c. os próprios desinfetantes (seguir a ori-
entação do rótulo); 

VII. As Mamadeiras e chupetas devem ser in-
dividuais, identificadas, higienizadas, secas e 
guardadas em armário fechado. Se as mama-
deiras forem de uso coletivo devem ser lava-
das e desinfetadas com solução clorada ou 

fervidas durante 10 minutos; 

Na unidade de 
ensino. 

Permanente. 
Toda a equipe 
escolar e edu-

candos. 

Seguindo as orientações 
da equipe diretiva, respei-
tando todas as diretrizes. 

Conforme de-
manda. 

Nomear todas as chupetas e mamadeiras 
identificadas. 

Higienizar antes e após cada uso. 
 
 
 
 

VIII. Estabelecer horários alternados de dis-
tribuição de alimentos e mamadeiras, de 

forma que cada criança seja atendida indivi-
dualmente a fim de evitar compartilhamento 

de utensílios; 

Na Unidade Esco-
lar 

No horário da 
alimentação 
dos bebes 

Equipe gestora 
e pedagógica 

Através de orientação e 
treinamento 

Atender de-
manda 

Realizar cronograma para os alunos 
ocuparem o refeitório e a distribuição de 

alimentos. Afixar o cronograma na 
cozinha, no refeitório e praças de 

alimentação. 
Demarcar os espaços a serem ocupados 

nas mesas. 
Realizar layout no chão de entrada e 
saída para não haver cruzamento das 

turmas 

IX. Os entregadores e outros trabalhadores 
externos não devem entrar no local do Lac-

tário; 

Na Unidade Esco-
lar 

Permanente Equipe gestora 
Através de orientação e 

treinamento 
Atender de-

manda 

Orientar os trabalhadores externos não 
devem entrar no local de manipulação 

dos alimentos. Acompanhar os 
trabalhadores externos em suas 

atribuições na escola. Supervisionar a 
permanência dos trabalhadores externos 

no ambiente escolar. 
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X. Realizar formação e treinamento com os 
profissionais envolvidos em todos os proces-

sos do Lactário (recebimento, armazena-
mento, pré-preparo, preparo, distribuição, 
acompanhamento e fiscalização), seguindo 
os procedimentos estabelecidos nas diretri-

zes sanitárias, planos de contingências e pro-
tocolos escolares. 

Na Unidade de 
Ensino 

Permanente Equipe diretiva 
Através de formação conti-

nuada 
Atender de-

manda 

Organizar capacitação para o 
cumprimento da ação com as agentes de 

serviços gerais da cozinha. 
Convidar nutricionista para executar a 

capacitação. 

 

7.1.3 DAOP TRANSPORTE ESCOLAR 

Seção III - Medidas sanitárias para o Transporte Escolar 

Art. 23 As medidas sanitárias específicas para o Transporte Escolar, visam estabelecer critérios para os estudantes, familiares, professores, 
motoristas, gestores e demais profissionais envolvidos neste transporte, quanto às medidas para a prevenção e mitigação da disseminação 
da COVID-19: 

§ 1º Para o retorno das atividades do Transporte Escolar, as seguintes medidas devem ser adotadas: 

a. Até 70% (setenta por cento) da capacidade de assentos de passageiros sentados, para regiões classificadas em Risco Potencial 
GRAVÍSSIMO (representado pela cor vermelha no mapa); 

b. Até 100% (cem por cento) da capacidade de assentos de passageiros sentados, para regiões classificadas em Risco Potencial GRAVE 
(representado pela cor laranja no mapa), Risco Potencial ALTO (representado pela cor amarela) e Risco Potencial MODERADO (representado 
pela cor azul); 
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TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIDAS GERAIS: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I. Em todas as modalidades de transporte, manter 
a obrigatoriedade de ocupar o mesmo lugar to-
dos os dias, com registro dos ocupantes na pre-
sença do monitor, caso contrário do motorista; 

Veículos do 
transporte 

escolar 

Durante o 
serviço do 
transporte 

Moni-
tor/moto-

rista 

Com registro de 
ocupante/espelho 

Atender de-
manda 

Produzir planilha de controle com 
mapa dos assentos. Registrar o 
mesmo ocupante no mesmo as-
sento em todas as viagens. Cons-

tantemente relembrar o usuário o 
seu assento. Monitorar a ocupa-
ção do assento em todas as via-

gens. 

II. A distribuição de estudantes nos assentos do 
ônibus deve ser feita de forma a agrupar os alu-
nos de uma mesma escola na mesma região do 

veículo, quando este atender a mais de um esta-
belecimento escolar no mesmo deslocamento; 

Veículos do 
transporte 

escolar 

Durante o 
serviço do 
transporte 

Moni-
tor/moto-

rista 

Com registro de 
ocupante/espelho 

Atender de-
manda 

Identificar quantos e quais alunos 
são da mesma escola. 

Definir assentos por escola. 
Organizar os estudantes para usa-

rem os assentos determinados 
por escola. Monitorar, diaria-

mente, a alteração na quantidade 
de alunos por escola. 

III. Adequar a frota de modo a compatibilizar o 
quantitativo de veículos com o de passageiros a 

serem transportados, respeitando a limitação de-
finida para cada modalidade de transporte, inclu-
sive disponibilizando linhas extras, se necessário; 

Empresas de 
Transporte 

Escolar e Se-
cretaria de 
Educação 

Na ida e re-
torno das 

aulas 

Empresas 
de Trans-

porte Esco-
lar Público 
e Privado 

Realizando o esca-
lonamento e/ou 
aumentando a 

disponibilização 
de mais linhas 

Atender de-
manda 

Reorganizar linhas e horários para 
que atenda a demanda necessá-

ria. Organizar e orientar alternân-
cia de horários de chegadas e saí-
das dos estudantes nas institui-

ções de ensino, reduzindo a con-
centração deles no local. 
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IV. Ordenar as entradas e saídas dos passageiros 
de forma que, no embarque, os passageiros ocu-
pem inicialmente as partes traseiras dos veículos, 
e que o desembarque inicie pelos passageiros dos 

bancos da parte dianteira; 

Transporte 
Escolar 

Embarque e 
desembar-

que 

Monito-
res/moto-

ristas 

Orientação e trei-
namento 

Atender de-
manda 

Cada empresa ou órgão responsá-
vel deverá treinar seus funcioná-
rios e servidores para os protoco-

los estabelecidos. 

V. Manter os basculantes e as janelas dos veícu-
los abertas (exceto em dias de chuva/frio ex-

tremo), com amplitude que permita a troca de ar 
sem comprometer a segurança dos passageiros. 

Caso o veículo disponha de sistema de ar-condici-
onado com renovação de ar, esta deve estar 

ativa, bem como a higienização e as substituições 
dos filtros devem estar em conformidade com as 

recomendações dos fabricantes; 
 

Transporte 
escolar 

Durante a 
rota escolar 

Monito-
res/moto-

ristas 

Orientação do 
pessoal do Trans-
porte Escolar e hi-
gienização do ar-

condicionado 

Atender de-
manda 

Cada empresa ou órgão responsá-
vel deverá treinar seus funcioná-
rios e servidores para os protoco-

los estabelecidos. 
Efetuar a higienização e substitui-
ção dos filtros do ar-condicionado 

VI. Permitir que entrem e permaneçam nos veícu-
los somente pessoas com máscara quer sejam es-
tudantes ou trabalhadores das escolas. Orientar 
estes usuários que se optarem por usar máscara 
de tecido, que seja em conformidade com o pre-

visto na Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 
2020, ou outros regramentos que venham substi-

tuí-la; 

Transporte 
escolar 

Durante a 
rota escolar 

Monito-
res/moto-

ristas 

Orientação e trei-
namento do 
transporte 

Atender de-
manda 

Cada empresa ou órgão responsá-
vel deverá treinar seus funcioná-
rios e servidores para os protoco-

los estabelecidos. 
Monitorar e controlar os usuários 
do transporte para o uso de más-

caras adequadas. 

VII. Demarcar à distância de segurança de no mí-
nimo 1,5 metros (um metro e meio) nas áreas de 
embarque e desembarque ou locais destinados 
para fila (na escola), evitando a aglomeração de 

pessoas; 

Pontos de 
embarque e 
desembar-

que 

Embarque e 
desembar-
que no/do 
transporte 

Monitores, 
Motoristas 
do Trans-

porte Esco-
lar e escolas 

Orientação e trei-
namento do pes-

soal do Trans-
porte Escolar 

Atender de-
manda 

Cada empresa ou órgão responsá-
vel deverá treinar seus funcioná-
rios e servidores para os protoco-

los estabelecidos. 
As escolas devem demarcar as 
áreas de embarque (na escola) 
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VIII. Orientar que, nos pontos de embarque (dis-
tantes da escola), ocorrendo a existência de for-
mação de filas, os usuários mantenham a distân-
cia mínima de 1,5 metros (um metro e meio) das 

demais pessoas; 

com distanciamento mínimo de 
1,5m. 

IX. Definir procedimentos e operações de higieni-
zação, de forma que após cada itinerário/viagem, 
seja realizada a limpeza e desinfecção dos veícu-

los utilizados no transporte; 
X. Higienizar apoios de braço, maçanetas, pega-
dores, janelas (vidros) e poltronas com álcool a 

70% ou produtos sanitizantes de efeitos similar, a 
cada finalização de viagem; 

XI. A higienização interna completa do veículo 
deve ser realizada ao menos uma vez ao dia; 

No trans-
porte escolar 

Início e re-
torno das ro-

tas 

Monitores/ 
Motoristas 
do Trans-

porte Esco-
lar 

Utilizando álcool 
70% e produtos 
de higienização 

Atender de-
manda 

Cada empresa ou órgão responsá-
vel deverá adquirir os produtos 

sanitizantes necessários à higieni-
zação.  Cada empresa ou órgão 
responsável deverá treinar seus 

funcionários e servidores para os 
protocolos estabelecidos. 

XII. Disponibilizar álcool a 70% ou sanitizantes de 
efeito similar para a higienização das mãos, no 

embarque e no interior do veículo; 

No trans-
porte escolar 

No embar-
que 

Monitores/ 
Motoristas 
do Trans-

porte Esco-
lar 

Utilizar álcool 70% Atender de-
manda 

Utilizando álcool 70% e produtos 
de higienização 

XIII. Afixar no espaldar de cada poltrona um en-
carte com as orientações aos passageiros sobre 
etiqueta da tosse, uso da máscara, higienização 

das mãos e distanciamento social; 

No trans-
porte escolar 

Enquanto 
durar pande-

mia 

Monitores, 
Motoristas 
do Trans-

porte Esco-
lar 

Colando cartazes 
nas poltronas 

Atender de-
manda 

Produzir cartazes orientativos. 
Colar os cartazes nas poltronas. 

XIV. Organizar e orientar alternância de horários 
de chegadas e saídas dos estudantes nas institui-
ções de ensino, reduzindo a concentração deles 

no local; 

Na Unidade 
de Ensino 

No embar-
que e de-

sembarque 

Equipe ges-
tora 

Orientando e trei-
nando o pessoal 

Atender de-
manda 

Evitar aglomeração nas chegadas 
e saídas do transporte escolar. 
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XV. Os motoristas e monitores escolares, quando 
houver, devem realizar a aferição de temperatura 
corporal dos estudantes, antes de adentrarem no 
transporte escolar, com uso de termômetros in-
fravermelhos. Aferida a temperatura de 37,8ºC 
(trinta e sete vírgula oito graus Celsius) ou supe-
rior, não permitir a entrada do estudante no veí-

culo; 
XVI. No caso de o estudante apresentar tempera-

tura de 37,8ºC (trinta e sete vírgula oito graus 
Celsius) ou superior, o motorista ou monitor, 

quando houver, deve relatar aos pais ou respon-
sável a impossibilidade do aluno utilizar o meio 

de transporte e relatar o fato à equipe gestora da 
escola para que esta tome as devidas providên-

cias; 

No trans-
porte escolar 

Na entrada 
do veículo 

Monitores 
e Motoris-

tas de 
transporte 

Escolar 

Utilização de ter-
mômetro digital 
na entrada do 

transporte esco-
lar. Solicitação aos 

pais e responsá-
veis que acompa-

nhem a criança 
até o ponto de 

embarque. 

Atender de-
manda 

 Aquisição de termômetro digital 
infravermelho. 

Não será permitida a entrada no 
transporte com temperatura 

37,8ºC (trinta e sete vírgula oito 
graus Celsius) ou superior; Moto-

rista/monitor comunicar ao gestor 
escolar a situação febril do aluno. 
Registrar em planilha de controle 
do transporte a data, o nome do 

aluno e a escola que o aluno febril 
estuda. 

XVII. Priorizar as crianças da Educação Infantil e 
crianças com necessidades especiais no embar-

que e desembarque e na ocupação dos bancos di-
anteiros do transporte coletivo; 

No trans-
porte escolar 

Na entrada 
do veículo 

Monitores 
e Motoris-

tas de 
transporte 

Escolar 

Orientação e trei-
namento 

Atender de-
manda 

Organização com priorização das 
crianças da ed. Infantil e estudan-
tes com necessidades especiais. 

XVIII. É proibida a entrada nos veículos, de pais e 
responsáveis, a não ser em caso de extrema ne-
cessidade para auxiliar estudante/ criança com 

necessidade especial ou outra limitação, situação 
que o monitor sozinho não consiga administrar, 

sendo que os pais e responsáveis, para adentrar o 
veículo, deverão ser submetidos à aferição de 

temperatura e estar utilizando máscara. 

No trans-
porte escolar 

Na entrada 
do veículo 

Monitores 
e Motoris-

tas de 
transporte 

Escolar 

Orientação e trei-
namento 

Atender de-
manda 

Orientar os pais e responsáveis 
não entrar no transporte escolar. 
Treinar motoristas e monitores 

para o cumprimento desta ação. 
Aferir a temperatura em caso de 

necessidade de entrada de famili-
ares no veículo. D 
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§ 2º Medidas aos servidores e prestadores de serviço: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I. Identificar previamente casos suspeitos da CO-
VID-19 é uma importante ferramenta no controle 
da disseminação do vírus na comunidade escolar; 
II. Os trabalhadores do transporte escolar devem 

informar imediatamente ao estabelecimento, 
caso apresentem sintomas de síndrome gripal 

e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspei-
tas ou confirmadas da COVID-19, aplicando para 
estes as mesmas condutas relacionadas aos ou-

tros trabalhadores da atividade escolar, no que se 
refere à elucidação diagnóstica, período de afas-
tamento e notificação das autoridades sanitárias 

e epidemiológicas; 

Empresas de 
transporte 
escolar, Se-
cretarias de 
Educação e 

Unidades es-
colares 

Antes e du-
rante as ro-

tas 

Empresas de  
transporte 
Escolar e 

SMED 

Através de comunicação 
direta ou oficial 

Atender 
demanda 

As empresas de Transporte 
Escolar e SME devem orientar 
monitores e motoristas para 
comunicarem se apresenta-
rem sintomas de síndrome 

gripal e/ou se convivem com 
pessoas sintomáticas, suspei-
tas ou confirmadas da COVID-

19.  As empresas de Trans-
porte Escolar e SME devem 

afastar os trabalhadores con-
forme legislação. 

As empresas de Transporte 
Escolar e SME devem substi-
tuir o trabalhador imediata-
mente após o afastamento. 

III. Os motoristas, monitores e demais prestado-
res de serviço do transporte devem reforçar seus 
cuidados pessoais, lavando sempre as mãos com 
água e sabão e que, sistematicamente, utilizem o 

álcool a 70% para higienização das mãos; 
IV. Os monitores devem sistematicamente utilizar 

o álcool a 70% para higienização das mãos; 

No trans-
porte escolar 

Início, du-
rante e re-
torno das 

rotas. 

Monitores e 
Motoristas 
do Trans-

porte Escolar 

Utilizando álcool 70% e 
produtos de higieniza-

ção 

Atender 
demanda 

 Cada empresa ou órgão res-
ponsável deverá adquirir os 
produtos de higienização e 

disponibilizá-los aos trabalha-
dores do transporte. 

Cada empresa ou órgão res-
ponsável deverá treinar seus 

funcionários e servidores 
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para os protocolos estabele-
cidos. 

V. Os motoristas e monitores, quando houver, 
devem, preferencialmente utilizar máscaras 

PFF2/N-95, durante todo o deslocamento (desde 
as entradas no veículo até o desembarque do úl-
timo aluno), caso não for possível a utilização do 
modelo sugerido, utilizar máscara descartável co-
berta por máscara de tecido algodão, formando 

dupla proteção; 
VI. Os trabalhadores do transporte escolar devem 

estar capacitados quanto à forma adequada de 
uso dos dispositivos de segurança sanitária más-
cara, tanto para a colocação quanto para a reti-

rada, troca, substituição, higienização e descarte; 

No local de 
trabalho 

Durante o 
itinerário 
do trans-

porte 

Monitores e 
Motoristas 
do Trans-

porte Escolar 

Orientação e treina-
mento do pessoal do 

Transporte Escolar 

Atender 
demanda 

As empresas de Transporte 
Escolar e Secretaria de Educa-
ção devem orientar e treinar 
os monitores e motoristas. 

VII. Os trabalhadores do transporte escolar ao fi-
nal de cada turno ou expediente ao retornar às 
suas residências devem trocar de roupa ou uni-

forme. 

No local de 
trabalho 

Após o ex-
pediente 

Monitores e 
Motoristas 
do Trans-

porte Escolar 

Orientação e treina-
mento do pessoal do 

Transporte Escolar 

Atender 
demanda 

 As empresas de Transporte 
Escolar e Secretaria de Educa-
ção devem orientar monito-
res e motoristas.  Disponibili-

zar local apropriado para o 
trabalhador do transporte es-
colar trocar a roupa ou o uni-
forme antes de ir para casa. 
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§ 3º Medidas aos pais e responsáveis de alunos e estudantes: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

I. Orientar aos pais que os estudantes devem uti-
lizar máscara facial como barreira, para a utiliza-
ção do transporte, seguindo todas as orientações 
de uso já dispostas na Portaria SES n° 224, de 03 

de abril de 2020; 
III. Realizar campanha de conscientização para 
que os pais ou responsáveis priorizem o trans-
porte próprio de seus filhos, visando a evitar o 

risco de contaminação dentro do transporte, ori-
entando que não transportem passageiros fora 

do núcleo familiar. 
 

Unidades de 
Ensino e em-

barque do 
transporte 

escolar 

Antes e du-
rante o re-

torno 

Gestores, 
monitores e 
motoristas 

Através de materiais in-
formativos aos familia-
res dos alunos do trans-

porte escolar 

Atender de-
manda 

Confecção do material in-
formativo aos familiares e 

distribuição do mesmo 
conforme Diretriz de Co-
municação. Orientação 

aos familiares por meios 
de comunicação direta 

como whatsApp. 

II. Solicitar aos pais ou responsáveis que acompa-
nhem e aguardem seus filhos no ponto de embar-

que, caso seja detectada febre este não poderá 
adentrar ao veículo e deverá buscar orientação 

com a Vigilância Epidemiológica Municipal; 

No embar-
que do trans-

porte 

Enquanto 
durar a 

pandemia 

Escolas, mo-
toristas e 
monitores 

Através de materiais in-
formativos aos familia-
res dos alunos do trans-

porte escolar 

Atender de-
manda 

 Confecção do material 
informativo aos familiares 
e distribuição do mesmo 
conforme Diretriz de Co-
municação. Orientação 

aos familiares por meios 
de comunicação direta 

como whats app. 

 

Art. 24 É de responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, Vigilância Sanitária Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Santa Catarina, fiscalizar os estabelecimentos com vista a garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigidas. 
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Art. 25 É de responsabilidade das autoridades competentes fiscalizar os serviços públicos e privados de transporte escolar, em especial no 

tocante às regras sanitárias estabelecidas para estes serviços. 

Art. 26 As autorizações previstas nesta Portaria poderão ser revogadas a qualquer tempo diante da evolução da pandemia e seu impacto na 

rede de atenção à saúde. 

Art. 27 Esta Portaria não revoga outras normas sanitárias vigentes que se aplicam à atividade. 

Art. 28 O descumprimento do disposto nesta Portaria constitui infração sanitária nos termos da Lei Estadual 6.320/1983. 

Art. 29 Revogar a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 983 de 15/12/2020 com alterações pela Portaria SES/SED/DCSC nº 168 de 18/02/21. 

 Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem vigência limitada ao disposto no art. 1º do Decreto Estadual nº 562, de 

17 de abril de 2020. 

CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO Secretária de Estado da Saúde 

LUIZ FERNANDO CARDOSO Secretário de Estado da Educação 

ALEXANDRE WALTRICH RATES Chefe da Defesa Civil de Santa Catarina 
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7.1.4 DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS   

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS - Garantia do Direito à Educação Básica 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Assegurar o acesso e a permanência na Educação Bá-
sica. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora, 
pedagógica e 

profissionais de 
apoio. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando as diretrizes sanitárias. 

 

Atender de-
manda. 

Garantir o acesso a educação 
básica dos estudantes seja no 

formato presencial ou não 
presencial. 

Realizar a busca ativa sempre 
que o estudante não 

apresentar devolutivas das 
atividades não presencial. 

Assegurar a gestão democrática no planejamento de 
retomada das aulas presenciais. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora 
e pedagógica.. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Definir habilidades e compe-
tências da BNCC e, a meto-
dologia que será desenvol-
vida junto aos estudantes 
nas atividades presenciais. 

 

Atender de-
manda. 

Assegurar aos pais que desejam 
o retorno possam faze-lo de 

modo seguro e com 
aproveitamento dos 

conteúdos. 
Primar pelo planejamento de 

aulas primando o apoio 
pedagógico e recuperação das 
atividades enviadas no ensino 

remoto e ou conforme o 
estabelecido no Plano de 

retorno. 
Assegurar a participação de 
toda comunidade escolar - 

equipes gestoras, funcionários, 
APPs, entre outros no Plano de 

contingência e no Plano de 
Retorno das atividades 

presenciais os quais servirão de 

https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing
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base para o retorno seguro e 
eficiente. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS - Garantia do Direito à Educação Básica 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Adequar metodologias pedagógicas e implementar 
estratégias que garantam o acesso à aprendizagem 

dos estudantes. 

Na Unidade 
Escolar 

permanente Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe 
gestora e pedagógica respei-

tando todas as diretrizes. 
 

Atender de-
manda. 

Definir áreas de conhecimento 
ou focos de aprendizagens que 
serão trabalhadas presencial-
mente junto aos estudantes 

que terão autorização dos pais 
ou responsáveis, para frequen-

tar a escola. 
Propor que as metodologias se-
jam adequadas garantindo os 
direitos de aprendizagem dos 

alunos e preconizando as orien-
tações da BNCC. 

 
Redefinir para a faixa etária atendida pela Educação 
Infantil a proposta pedagógica que promova a garan-

tia dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento, respeitando as especificidades 

desta etapa de ensino; 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe 
gestora e pedagógica respei-

tando todas as diretrizes. 
 

Atender de-
manda. 

Garantir na proposta pedagó-
gica  os direitos de aprendiza-

gem e desenvolvimento. 
Respeitar as especificidades de 

cada Etapa. 

Realizar, para estudantes da Educação Especial, uma 
avaliação com a equipe pedagógica, professores e 

professores AEE, colhendo a posição da família com 
relação ao retorno presencial, com foco na funciona-
lidade e autonomia, sendo garantida a continuidade 
das atividades remotas para os que estejam impossi-

bilitados de retornarem às atividades presenciais.   

Na Unidade 
Escolar 

Antes e durante o 
retorno. 

Enquanto durar a 
pandemia/epidemia 

Equipe gestora, 
pedagógica e 

profissionais de 
apoio. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

 

Atender de-
manda. 

Consultar à comunidade 
escolar para indicação, registro 
e compromisso das famílias na 

participação das atividades 
presenciais ou na continuidade 

das atividades remotas. 
Realizar avaliação diagnóstica 
com todos os Estudantes da 

Educação Especial. 
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Garantir a continuidade do 
trabalho remoto a todos os pais 

que solicitarem. 
Entrevista com foco na 

autonomia e funcionalidade 
para a família no intuito de 

obter resposta sobre o possível 
retorno presencial. 

Garantia do Direito à Educação Básica 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Realizar o mapeamento dos estudantes que não 
apresentam condições para o retorno às atividades 
escolares presenciais, para auxiliar na definição das 

estratégias de retomada. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes do retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora. 
Consulta à comunidade escolar 

para indicação, registro e compro-
misso das famílias na participação 

das atividades presenciais ou remo-
tas. 

Atender de-
manda. 

Mapear público pertencente ao 
grupo de risco. 

Realizar “nova matricula” com 
assinatura de termo para 

estudantes que retornam as 
atividades. 

Entrevista com as famílias com 
objetivo de organizar o retorno 

escalonado. 

Fazer o mapeamento dos estudantes que não tive-
ram acesso às atividades presenciais, durante o perí-

odo de pandemia e daqueles que tiveram acesso, 
mas não realizaram as atividades propostas. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes e após o re-
torno. 

Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora. Atender de-
manda. 

Realizar gráficos estatístico 
para definir regras para 

escalonamento. 
Definição de estratégias de 

contatos com as famílias para 
identificar alunos participantes 
do ensino remoto contato via 
telefone, (SMS,  WhatsApp, 

outros... 

Definir os grupos com prioridade para serem atendi-
dos presencialmente, observando que os critérios 

devem ser validados, preferencialmente em diálogo 
com as comunidades escolares. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes do retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender de-
manda. 

Prever o Início das 
atividades, na primeira 

fase, com os estudantes  
que necessitem de 
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terminalidade (3º, 9º , 5º 
e EJA) e estudantes em 

situação de 
vulnerabilidade social. 

Assegurar as atividades escolares não presenciais 
aos estudantes com especificidades que não pode-

rão retornar aos estudos presencialmente.   

Na Unidade 
Escolar 

Após o retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
e pedagógica. 

Atender demanda Assegurar a realização do 
ensino não presencial ao 

estudante que não 
retornar. 

Orientar, quando necessário, os estudantes que re-
tornarem às atividades presenciais para que, obriga-
toriamente, cumpram de forma concomitante as ati-

vidades do regime de ensino não presencial. 

Na Unidade 
Escolar 

Após o retorno Equipe gestora, 
pedagógica e 
profissionais de 

apoio. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender demanda Manutenção do Ensino 
Hibrido – desenvolver 

atividades presenciais e 
não presenciais para 
quem não retornar. 

Garantia do Direito à Educação Básica 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Garantir que as redes de ensino ofereçam atividades 
presenciais e atividades não presenciais enquanto 

perdurar o regime especial de educação decorrente 
da pandemia COVID-19.   

Na Unidade 
Escolar 

Após o retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender demanda Garantir a manutenção do 
ensino hibrido. 

Consultar à comunidade 
escolar para indicação, registro 
e compromisso das famílias na 

participação das atividades 
presenciais conforme for a 

escolha da família do 
estudante. 

Orientar quanto à obrigatoriedade da realização das 
atividades não presenciais aos estudantes que, por 
determinado motivo, não participarem das ativida-

des presencialmente. 

Na Unidade 
Escolar 

Após o retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender demanda As unidades escolares 
devem estar em 

constante contato com 
estudantes e familiares 

para garantir o 
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aproveitamento da 
aprendizagem, através 

das ferramentas 
disponibilizadas. 

Realizar busca ativa dos estudantes que não retorna-
rem às atividades presenciais e/ou não estão reali-

zando as atividades não presenciais. 

Na Unidade 
Escolar 

Após o retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora. 
Consulta à comunidade escolar 

para indicação, registro e compro-
misso das famílias na participação 

das atividades presenciais. 

Atender demanda Orientar que a equipe escolar 
mantenham o contato com 

estudantes e familiares, 
periodicamente, para garantir o 

aproveitamento da 
aprendizagem, através das 

ferramentas disponibilizada. 

Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudan-
tes que não acompanharam ou não conseguiram as-
similar significativamente os conhecimentos durante 

as atividades não presenciais propostas. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

 

Atender de-
manda. 

Propor atividades 
complementares para a 

recuperação de 
conteúdos/habilidades. 

Realizar o apoio pedagógico 
com os estudantes que não 

conseguiram atingir os 
objetivos do ensino remoto. 

 

Garantia do Direito à Educação Básica 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Divulgar amplamente, para toda a comunidade esco-
lar, as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede 
de Ensino e/ou unidade escolar, a fim de promover 
seu engajamento na realização das atividades pre-
senciais e não presenciais, enquanto perdurar o re-
gime especial de educação decorrente da pandemia 

da COVID-19. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestoras 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Definição de estratégias de 
contatos com as famílias para 

identificar condições de saúde da 
criança ou familiares (SMS diário, 
contato via WhatsApp, outros...) 

Atender de-
manda. 

Utilizar diversos meios de 
comunicação para 

engajamento de toda a 
comunidade escolar em 

prol do desenvolvimento e 
aprendizagem dos 

estudantes. 
Promover engajamento ao 

retorno presencial.e ou 
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Ampliar o acesso à internet, a dispositivos eletrôni-
cos e à infraestrutura adequada às TICs. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora Por organização da equipe gestora Atender demanda Aquisição de aumento da 
velocidade de internet nas 

Unidades, com baixa 
velocidade 

Treinar/orientar aos 
profissionais para otimizar o 

uso das TICs. 

Estabelecer planejamento organizacional e pedagó-
gico adaptativo. Visto que a volta às aulas deve ser 
gradual, por etapas ou níveis, e escalonadas, con-

forme determinações sanitárias. 

Na Unidade 
Escolar 

No retorno às aulas 
presenciais 

Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender demanda Planejar junto as equipes 
das unidades escolares 

planejamento pedagógico 
para retorno gradual de 
atividades presenciais. 

Prever a necessidade de apoio psicossocial a estu-
dantes, familiares e profissionais da educação.   

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe diretiva 
e pedagógica. 

Por organização da equipe diretiva 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender demanda Acessar/solicitar o serviço 
de Psicologia escolar para 

fazer o acolhimento e 
triagem de estudantes, 
profissionais, famílias e 

responsáveis. 
Calendário Escolar 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Garantir a validação das atividades não presenciais 
para cômputo do cumprimento da carga horária mí-
nima legal vigente estipulada para cada etapa e mo-

dalidade de ensino. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes do retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender de-
manda. 

Elaborar o calendário 
2020/2021. 

Validar as atividades não 
presenciais por órgão 

competente. 
Acompanhar legislação 

vigente. 
Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do 

novo calendário escolar. 
Na Unidade 

Escolar 
Antes do retorno Equipe diretiva 

e pedagógica. 
Por organização da equipe gestora 

respeitando todas as diretrizes. 
Atender de-

manda. 
Seguir as orientações da 

vigilância sanitária através dos 



 

  

  

 

118  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

decretos e portarias, para 
elaboração dos protocolos no 

retorno. 
Elaborar Planos de 

contingência e de Retorno 
conforme legislação vigente. 

Seguir todas as Diretrizes 
disponibilizadas pelo Estado. 

Envolver a comunidade escolar na reestruturação do 
calendário e quadro de horários da escola. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes do retorno Equipe gestora, 
pedagógica e 
Comissão Esco-

lar. 

Por organização da equipe gestora 
respeitando todas as diretrizes. 

Atender demanda Envolver toda comunidade, 
equipe escolar, Conselho 
Escolares, entre outros, 

Redefinir toda 
estruturação/Plano do retorno 

as aulas presenciais e a 
continuidade do ensino 

remoto. . 

Envidar esforços na reestruturação do calendário, a 
fim de estabelecer períodos de recesso e/ou férias 
escolares, observadas as particularidades de cada 

rede e normas vigentes. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes do retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora, 
pedagógica e conselho escolar. 

Atender demanda Garantir 800h entre atividades 
presenciais e remotas, 

preservando o final do ano 
conforme já determinado, para 

que alunos e professores 
possam ter período de recesso 

e férias. 

Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de or-
ganização escolar previstas na LDB e Diretrizes Curri-

culares Nacionais. 

Na Unidade 
Escolar 

Antes do retorno Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora, 
 pedagógica e conselho escolar. 

Atender demanda Elaborar junto a equipe 
pedagógica o Plano de 

retomada. 
Solicitar auxilio da comunidade 

escolar, equipes escolares e 
Conselho escolar e ou de 

Educação para auxilia nesse 
Plano. 

Organização Curricular – Garantir o planejamento da avaliação formativa e diagnóstica 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 
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Garantir o planejamento da avaliação formativa e di-
agnóstica. 

Na Unidade 
Escolar 

No retorno às aulas 
presenciais. 
Permanente 

Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da mantenedora, 
equipe gestora, respeitando a dire-

triz pedagógica. 

Atender de-
manda. 

Orientar equipes  gestora e 
pedagógica das unidades 

escolares, instrumentalizadas 
pela LDB, BNCC e Plano de 

retomada. 

Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as 
avaliações para efeito de decisões de final de ciclo, 

adotando medidas que minimizem a evasão, o aban-
dono e a retenção escolar. 

Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora, 
respeitando a diretriz pedagógica. 

Atender de-
manda. 

Realizar a Busca ativa para 
estabelecer vínculo e 

acolhimento das famílias, 
incentivando a realização das 

atividades para mitigar evasão, 
abandono e retenção escolar 

Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que 
atendam às especificidades dos estudantes e bus-

quem mitigar ou eliminar as desigualdades educacio-
nais. 

.Na Unidade 
Escolar 

Permanente Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da equipe gestora, 
respeitando a diretriz pedagógica. 

Atender de-
manda. 

Orientar equipe gestora e 
pedagógica para que elaborem 

instrumentos de avaliação 
diagnóstica, respeitando as 

especificidade de cada etapa e 
individual. 

Realizar avaliação diagnóstica de cada estudante, por 
meio da observação do desenvolvimento em relação 
aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se 

procurou desenvolver com as atividades pedagógicas 
não presenciais e construir um programa de recupe-

ração, caso necessário. 

Na Unidade 
Escolar 

No retorno às aulas 
presenciais. 

Após a 
homologação do 

PlanCon 
Municipal. 

Equipe diretiva 
e pedagógica. 

Por organização da equipe diretiva, 
respeitando a diretriz pedagógica. 

Conforme de-
manda. 

Realizar no retorno das 
atividades presenciais, por 
meio de escalonamento,  
instrumento de avaliação 

diagnóstica que esteja focadas 
nos objetivos de aprendizagem 

e habilidades. 

Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, direi-
tos de aprendizagem e campo de experiências, tendo 
em vista a BNCC, o CBTC ou o Currículo de Referên-

cia, levando, assim, à continuidade da aprendizagem 
no percurso formativo. 

Na Unidade 
Escolar 

Após a 
homologação do 

PlanCon 
Municipal. 

Equipe diretiva 
e pedagógica. 

Por organização da equipe diretiva, 
respeitando a diretriz pedagógica. 

Conforme de-
manda. 

Planejar com foco nos objetivos 
de aprendizagem e 

desenvolvimento, direitos de 
aprendizagem e campo de 

experiência, tendo em vista a 
BNCC, ou o Currículo de 

referência de cada Unidade. 
Organização Curricular - Garantir o planejamento da avaliação formativa e diagnóstica 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 
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Promover o aprimoramento do uso das 
TICs nas propostas pedagógicas. 

Na unidade de 
ensino. 

Permanente Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe diretiva, 

respeitando a diretriz 
pedagógica. 

Conforme 
demanda. 

Orientar/Capacitar/treinar a 
comunidade escolar para utilização 

das TICs. 

Reforçar a importância do planejamento 
pedagógico interdisciplinar. 

Na Unidade Escolar Permanente Equipe gestora e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe gestora, respei-

tando a diretriz pedagó-
gica. 

Atender demanda. Organização de planejamentos 
considerando a importância da 

interdisciplinaridade. 

Adequar o Projeto Político-Pedagógico, 
considerando o contexto vigente. 

Na Unidade Escolar Antes do re-
torno às aulas 

presenciais 

Equipe gestora e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe gestora, respei-

tando as diretrizes. 

Atender demanda Orientar as unidades escolares 
para atualização do Projeto 
Pedagógico, considerando o 

contexto vigente. 
Promover a autonomia pedagógica, por lo-
cal de trabalho, com valorização do diálogo 

entre toda comunidade escolar. 

Na Unidade Escolar Permanente Equipe gestora, pe-
dagógica e 

Comissão Escolar. 

Por organização da 
equipe gestora, respei-
tando todas as diretri-

zes. 

Atender demanda Orientar equipe gestora e 
pedagógica para que promovam o 
diálogo com seus profissionais e 

comunidade escolar. 
Adotar estratégias eficientes para a recu-
peração da aprendizagem, principalmente 
dos estudantes em risco de trabalho infan-
til, violência doméstica e vulnerabilidade 

social. 

Na Unidade Escolar Permanente Equipe gestora e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe gestora, respei-
tando todas as diretri-

zes. 

Atender demanda Priorizar o atendimento presencial 
nos ambientes escolares dos 

estudantes que não tiveram acesso 
as atividades pedagógicas não 
presenciais e estudantes em 

situação de vulnerabilidade social. 
Promover atividades educativas sobre higi-

enização e etiqueta respiratória. 
Na Unidade Escolar Permanente Equipe gestora e 

pedagógica. 
Por organização da 

equipe gestora, respei-
tando todas as diretri-

zes. 

Atender demanda Orientar equipes gestora e pedagógicas 
que proponham em seus planejamentos 

atividades educativas, sobre higiene e 
etiqueta respiratória. 

Desenvolver estratégias pedagógicas de 
prevenção à COVID-19, de forma a estimu-
lar os estudantes e servidores a se apropri-
arem dos conceitos estabelecidos nas dire-

trizes sanitárias. 

Na unidade de en-
sino. 

Após a homo-
logação do 

PlanCon 
Municipal. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 

Conforme de-
manda. 

Orientar equipes gestora e pedagógica que 
em suas respectivas unidades escolares 

haja cartazes, informativos, sinalização e 
atividades de conscientização sobre 

diretrizes sanitárias. 



 

  

  

 

121  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

Estimular estudantes e servidores a se tor-
narem agentes multiplicadores de preven-
ção da COVID-19 na comunidade escolar e 

local. 

Na unidade de en-
sino. 

Após a homo-
logação do 

PlanCon 
Municipal. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 

Conforme de-
manda. 

Orientar equipes gestora e 
pedagógica que em suas 

respectivas unidades escolares seja 
produzidos cartazes, informativos, 

sinalização e atividades de 
conscientização sobre diretrizes 

sanitárias 
Formação Continuada 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Promover a formação das equipes pedagó-
gicas e dos professores com foco em: pla-
nejamento alinhado à BNCC, ao CBTC ou 

Currículo Referência, novas propostas pe-
dagógicas, incluindo metodologias ativas 

de ensino, aprendizagem e avaliações, ava-
liação diagnóstica e processual, avaliação 

na perspectiva do percurso formativo e uso 
das TICs.   

Na unidade de en-
sino. 

Após a 
homologação 

do PlanCon 
Municipal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 

profissionais de 
apoio. 

Por organização da 
equipe diretiva, respei-
tando todas as diretri-

zes. 

Conforme de-
manda. 

Promover, através das Secretarias 
de Educação e ou mantenedoras, 

encontros com objetivo de realizar 
formações continuadas. 

 

7.1.5 DAOP GESTÃO DE PESSOAS 
GESTÃO DE PESSOAS - Do acompanhamento das condições de saúde: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Quanto à prevenção, recomenda-se que as 
unidades de ensino reforcem as medidas de 

prevenção da doença, orientando os profissionais 
da educação a respeito de diretrizes como: 

• distanciamento social; 

Na unidade de ensino. 
Após homologa-
ção do PlanCon 

Municipal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

Assegurar o cumpri-
mento de todas as di-
retrizes estabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Orientar aos profissionais da 
educação sobre as medidas de 

prevenção da COVID-19. 
Apresentar todas as medidas a serem 

tomadas nas Unidades. 
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• uso de máscaras; 

• higiene das mãos; 

• limpeza do ambiente de trabalho; 

• afastamento de sintomáticos; 

• monitoramento dos sintomas; 
boa ventilação dos ambientes. 

quando se fizer 
necessário. 

Manter o distanciamento social; 

Uso Obrigatório de máscaras; 

Realizar a higiene das mãos; 

• Manter a limpeza do ambiente de 
trabalho; 

• afastar sintomáticos do ambiente 
de trabalho; 

• Fazer o monitoramento dos 
sintomas; 

Manter boa ventilação nos 
ambientes. 

Realizar triagem dos servidores da escola, sendo 
classificados de acordo com seu estado individual 
inicial em relação à Covid-19, sendo divididos em 

grupos: 
 Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirma-

dos: profissionais da educação que 
apresentarem sintomas como febre, 
dores no corpo, calafrios, falta de ar, 
tosse, dor de garganta, diarreia, altera-
ção de paladar ou olfato e dificuldades 
respiratórias, e também os profissio-
nais que tiveram contato, nos últimos 
14 dias, com um caso confirmado de 
COVID-19;     

 Grupo 2 - Grupo de Risco: São conside-
rados grupos de risco pessoas com 60 
anos ou mais; os profissionais que so-
fram de doenças crônicas (cardiopa-
tias, diabetes, hipertensão, imunossu-
pressores), as gestantes de alto risco, 
entre outros, conforme Decreto 
SC/525/2020; 

Na unidade de ensino. 
Após homologa-
ção do PlanCon 

Municipal. 

Secretarias de 
educação esta-

dual/ 
Municipal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Conforme as diretri-
zes estabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

- Efetivar triagem da comunidade 
escolar de acordo com a classificação 

pré-estabelecida; 
-Monitorar continuamente para o 

controle da contaminação conforme 
protocolos pré-estabelecidos. 
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 Grupo 3 - Não pertencem aos grupos 
anteriores e tem permissão para rea-
lizar os trabalhos presencialmente;     

 A triagem possui dois objetivos: 

 identificação de casos suspeitos, 
permitindo o encaminhamento aos 
serviços de saúde; 

 isolamento dos casos suspeitos, evi-
tando a transmissão no ambiente de 
trabalho. 

1 Recomendar que todos os profissionais 
da educação respondam a um questioná-
rio auto declaratório, antes de acessar o 
local de trabalho, com o objetivo de 
identificar casos suspeitos de COVID-19. 
O modelo do questionário encontra-se 
no Anexo I; 

2 Garantir monitoramento contínuo, ado-
tando mecanismos de controle que per-
mitam ao servidor informar ao gestor a 
presença de sintomas; 

3 Para aferir a temperatura de seus profis-
sionais no momento da chegada ao local 
de trabalho, recomenda-se seguir as ori-
entações do fabricante quanto à calibra-
gem do medidor de temperatura. Dar 
preferência a medidores de temperatura 
sem contato, porém caso não seja possí-
vel utilizar medidores de temperatura 
sem contato, a higienização do termô-
metro com álcool 70% deve ser realizada 
a cada uso. Caso a temperatura aferida 
de algum colaborador esteja igual ou su-
perior a 37,8°C, o colaborador deve ser 
considerado um caso suspeito. 
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GESTÃO DE PESSOAS - Do acompanhamento das condições de saúde: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Orientar os profissionais da educação identificados como casos 
suspeitos de COVID-19 a:    

 buscar uma unidade de saúde; 

 manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início 
dos sintomas, e depois de três dias sem sintomas. Após 
este período, o profissional poderá voltar ao trabalho; 

 os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a 
realizar isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresenta-
rem sintomas, procurar uma unidade de saúde. 

Na unidade de 
ensino. 

Após homolo-
gação do 

PlanCon Mu-
nicipal. 

Equipe dire-
tiva. 

Conforme as diretri-
zes estabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Comunicar a escola  e utilizar os 
protocolos em caso de suspeita da 

COVID-19 

 

Orientar a apresentação de comprovação para o 
enquadramento no grupo de risco estabelecido pelo Decreto 
SC/525/2020: 

 Cada rede de ensino poderá optar por aceitar comprovan-
tes tais como: Formulário de Auto declaração, Atestado 
Médico e/ou Agendamento em Perícia Médica. 

Na unidade de 
ensino. 

Após homolo-
gação do 

PlanCon Mu-
nicipal. 

Secretarias 
de educa-
ção esta-

dual/ 
Municipal. 

Equipe dire-
tiva. 

Conforme as diretri-
zes estabelecidas pe-
los órgãos competen-

tes. 

Conforme de-
manda. 

Orientar profissionais do grupo de 
risco como será feito o retorno, 

Conforme normas a serem 
estabelecidas pelas secretarias 

estadual/municipal. 

 

GESTÃO DE PESSOAS - Do acompanhamento das condições de saúde: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

       
Recomendar que as Redes de Ensino realizem 
diagnóstico para mapear quais e quantos 
servidores e estudantes se enquadram no grupo 
de risco estabelecido pelo Decreto nº 
SC/525/2020: 

 Garantir que todos os setores estejam 
contemplados no diagnóstico: professo-
res, servidores que ocupam funções ad-
ministrativas e pedagógicas, servidores 
que atuam na limpeza, servidores que 

Instituição mantene-
dora. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Secretarias de 
educação esta-

dual/ 
Municipal. 

Equipe diretiva. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

-Mapear os grupos de risco 
conforme decisão da 

mantenedora; 
-Orientar o preenchimento 

dos formulários. 
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atuam com a alimentação, servidores 
que atuam com o transporte escolar, ser-
vidores que atuam na segurança e vigi-
lância das unidades escolares, servidores 
que atuam no quadro civil ou técnico das 
unidades escolares, estudantes de todas 
as etapas e níveis de ensino;     

  Orientar que sejam organizados formu-
lários diagnósticos padrão, pela mante-
nedora, e aplicados pela unidade escolar 

GESTÃO DE PESSOAS - Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram no grupo de risco: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Organizar a forma de trabalho aos profissionais da 
educação que se enquadram no grupo de risco 

Para esse público priorizar o trabalho remoto, con-
forme Decreto nº SC/525/2020, de forma que não 

haja prejuízo ao serviço público. 

Home Office. 

Após homologação 
do PlanCon 

Municipal de acordo 
com as legislações vi-

gentes. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Oportunizar trabalho 
remoto para atendimento 

dos profissionais 
impossibilitados de 

retornar. 

Distribuir tarefas administrativas, quando necessá-
rio, que possam ser realizadas de forma remota, 

como auxiliar na elaboração de atividades, pesqui-
sas e correções de atividades. 

Na unidade de ensino e 
ou 

Home Office. 

Após homologação 
do PlanCon 

Municipal de acordo 
com as legislações vi-

gentes. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Dividir as tarefas para 
serem realizadas 

remotamente 

Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem 
como elaborar as aulas para as formas impressas. 

Na unidade de ensino e 
ou 

Home Office. 

Após homologação 
do PlanCon 

Municipal de acordo 
com as legislações vi-

gentes. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Oportunizar aulas on-line e 
atividades escritas para 

todos os estudantes 

Orientar por carga horária diferenciada aos servi-
dores, em especial, aos professores que estiverem 
atuando presencialmente, a fim de garantir o pla-

nejamento das atividades para as novas metodolo-
gias de ensino, conforme as diretrizes pedagógicas. 

Na unidade de ensino. 

Após homologação 
do PlanCon 

Municipal de acordo 
com as legislações 

vigentes. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Oportunizar a hora 
atividade/carga horaria 

diferenciada para atender 
as várias metodologias 

empregadas para o ensino. 
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Assegurar o planejamento democrático e coletivo 
de carga horária e condições de trabalho a toda co-

munidade escolar. 
Na unidade de ensino. 

Após homologação 
do PlanCon 

Municipal de acordo 
com as legislações 

vigentes. 
 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Garantir carga horária e 
condições de trabalho para 
toda comunidade escolar. 

GESTÃO DE PESSOAS - Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição, ou para a necessidade de contratação de novos servidores em regime de 
excepcionalidade, a fim de atender às necessidades no período em que perdurar o formato das atividades escolares estabelecido nas diretrizes pedagógicas e 

sanitárias: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Elaborar edital específico para o período estabele-
cido. 

Órgãos responsáveis. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Secretarias de 
educação esta-

dual/ 
Municipal. 

Instituição mante-
nedora. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Assegurar que RH reveja os  
critérios de seus editais 

adequando-os a esse 
momento de pandemia. 

Garantir no edital os critérios para a substituição. Órgãos responsáveis. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Instituição mante-
nedora. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Assegurar que RH reveja os  
critérios de seus editais 

adequando-o a esse 
momento de pandemia. 

 

Sistematizar mecanismos para a compensação de 
horas, na impossibilidade da realização de trabalho 

remoto ou desempenho de outra função. 
Órgãos responsáveis. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Instituição mante-
nedora. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Assegurar a compensação 
de horas em caso de 
impossibilidades do 

desempenho da função 

Identificar possibilidades de prorrogação de con-
tratos dos professores que já estão atuando nas 

atividades não presenciais, para dar continuidade 
ao calendário letivo, conforme estabelecido nos 

Pareceres CNE nº 05 e 11/2020. 

Órgãos responsáveis. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Instituição mante-
nedora. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Assegurar que RH reveja 
prorrogação de contratos 

para a continuidade do 
calendário letivo. 

 

Considerar as especificidades da legislação local 
quanto à necessidade de reposição, contratação 

Órgãos responsáveis. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Instituição mante-
nedora. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Identificar necessidades 
legais de reposição, 

contratação, prorrogação 
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e/ou realização e prorrogação de processos seleti-
vos de servidores, para dar continuidade ao pro-
cesso educativo, de modo a reduzir o risco e com 
menor prejuízo possível à aprendizagem dos estu-
dantes, ponderando-se a necessidade de frequen-
tes substituições de servidores em função de licen-
ças, óbitos e ocorrência de eventos adversos, que 

incidem em situações de emergência, visando agili-
zar com eficácia a continuidade do processo de en-

sino. 

de processos seletivos, 
minimizando prejuízos a 

aprendizagem. 

Envolver representantes do Poder Legislativo, 
tanto no âmbito estadual quanto municipal, nos 

Comitês de Gerenciamento da COVID-19, 
considerando a necessidade de adequação 
legislativa enquanto o regime especial de 

educação decorrente da pandemia perdurar. 

Órgãos responsáveis. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Instituição mante-
nedora. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Abranger representantes 
do Legislativo 

(estadual/Municipal) 

GESTÃO DE PESSOAS - Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada para um retorno seguro às atividades presenciais, por meio das seguintes 

ações: 
O quê (ação) 

(W2) 
Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Capacitar a comunidade escolar a respeito dos se-
guintes temas: ações de higiene necessárias 

quando da utilização do transporte público e trans-
porte escolar, utilização da máscara de proteção, 
troca da máscara, tempo útil de proteção de más-
cara, armazenamento/descarte de máscara conta-
minada, higienização das mãos e objetos, etiqueta 
respiratória e como se alimentar com segurança. 

Unidade de ensino. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Secretarias de 
educação esta-

dual/ 
Municipal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e Co-
missão Escolar. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Treinar a comunidades 
escolar sobre os protocolos 
de prevenção sanitária no 
uso do transporte escolar. 

Divulgar Plano de 
contingência e orientar 

sobre todos os itens 
estabelecidos. 

Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha de orien-
tação sobre os cuidados básicos de prevenção à 
COVID-19, e disponibilizá-la pela internet para as 

comunidades escolares. 

Órgãos 
competentes com 

compartilhamento na 
unidade de ensino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Órgãos 
competentes, 

equipe diretiva, 
pedagógica e Co-
missão Escolar. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Divulgar cartilha de 
prevenção do contágio das 

mídias sociais 
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Afixar as medidas de prevenção, por meio de ma-
teriais visuais, nas unidades de ensino. 

Unidade de ensino. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Promover divulgação 
através de cartazes visuais 

e escritos sobre a 
prevenção da COVID-19 

Oportunizar, a todos os servidores, formação e 
treinamento para os planos de contingenciamen-

tos e protocolos escolares. 
Unidade de ensino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica, 

Comissão Escolar 
e demais 

profissionais que 
se fizer necessá-

rio. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Promover treinamento para 
os planos de contingencia e 

protocolos a toda a 
comunidade escolar 

Oferecer formação aos servidores para a nova 
forma de ensino, conforme as diretrizes pedagógi-

cas. 

Unidade de ensino e 
Home 
Office. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Instituição mante-
nedora. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Promover treinamento a 
comunidade escolar sobre a 

nova forma de ensino. 

Realizar testes simulados em período anterior à re-
tomada das atividades presenciais. 

Ambiente 
Virtual. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica, Co-
missão Escolar. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Avaliar estudantes antes da 
retomada das atividades 

presenciais 

GESTÃO DE PESSOAS - Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento: 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que 
abordam estigmatização/discriminação e apoio aos 

servidores no enfrentamento das incertezas da 
pandemia. 

Órgão competente. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Instituição mante-
nedora. 

Por meio de encaminha-
mentos específicos aos 
órgãos competentes. 

Conforme de-
manda. 

Oportunizar acolhimento 
psicossocial a comunidade 

escolar 

Promover reflexões, por meio de formações 
virtuais (interinstitucionais), sobre as incertezas da 
comunidade escolar com relação à nova realidade. 

Ambiente 
Virtual. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Secretarias de 
educação esta-

dual/ 
Municipal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e Co-
missão Escolar. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Divulgar reflexões sobre a 
nova realidade. 

Promover estudos 
específicos sobre as 

incertezas do momento 
vivido. 

Promover campanhas motivacionais constantes 
(tanto gerais como específicas) em todos os meios 
de comunicação, para lembrar que a unidade de 

Unidade de ensino e ou 
por meio de 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica, 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Divulgar reflexões 
motivacionais a toda a 

comunidade 
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ensino está preocupada com o bem-estar de to-
dos. 

tecnologia da informa-
ção e comunicação. 

Comissão Escolar 
e demais 

profissionais que 
se fizer necessá-

rio. 

Preparar um ambiente acolhedor para a recepção 
da comunidade escolar no retorno das atividades 

presenciais. 
Unidade de ensino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 
Comissão 
Escolar. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Promover um ambiente de 
acolhimento â comunidade 

escolar 

Acompanhar o pós-retorno: direção e colegas de-
vem permanecer atentos a comportamento, fre-
quência, desempenho, etc., de alunos e professo-
res, e realizar encaminhamento especializado ime-
diatamente, em caso de observação de depressão, 
tristeza, ansiedade, medo, ou culpa, entre outros. 

Unidade de ensino. 
Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e 
Comissão 
Escolar. 

Conforme as diretrizes es-
tabelecidas. 

Conforme de-
manda. 

Observar comportamentos 
de toda comunidade 
escolar para possíveis 
encaminhamentos a 

especialistas. 

 

7.1.6 DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Constituir uma equipe responsável pela 
comunicação interna (entre atores envolvidos na 
crise e na resposta) e pela comunicação externa 

(ao público), integrada ao Sistema de Comando em 
Operações (SCO)/Unidade de Gestão Operacional 

(UGA) ou Comitê̂ de Crise, definindo funções e 
responsabilidades dos seus membros, se possível 

utilizando procedimentos operacionais padrão 
(POPs). 

Nas unidades escolares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia 

Equipe gestora e 
Comissão escolar. 

Por meio da organização 
da equipe gestora e 
Comissão escolar. 

Atendendo a 
demanda. 

Formar equipe responsável 
pela comunicação (interna 
e externa) com integração 
com os órgãos envolvidos. 
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Planejar a ativação e implementação de um plano 
de comunicação, no âmbito do plano de ação 

coordenado pelo SCO/UGO. Sugerimos que sejam 
incluídos os seguintes tópicos: 

- Contextualização 
- Objetivos e metas 

- Públicos-alvo 
- Conteúdo(s), principal e secundários, e 

sua inter-relação - Recursos humanos e materiais – 
equipes de trabalho e responsáveis 

- Canais de comunicação e de informação 
- Calendarização 

Avaliação, adaptação e aprimoramento. 

Nas unidades escolares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia 

Equipe gestora e 
Comissão escolar. 

Por organização da 
equipe gestora e 

Comissão escolar. 

Atendendo a 
demanda. 

Implementar plano de 
comunicação observando 

todos os aspectos dos 
trabalhos durante a 

pandemia. 

Promover a valorização do conhecimento 
científico já consolidado, como o melhor 
e mais qualificado saber disponível para 
enfrentar, com êxito, a pandemia de CO-

VID-19. 

Nas unidades esco-
lares. 

Após homologa-
ção do PlanCon 
Municipal e en-
quanto durar a 

pandemia 

Equipe gestora 
e pedagógica. 

Por organização da 
equipe gestora, res-
peitando as diretri-

zes. 

Atendendo a  
demanda. 

Treinar/capacitar/ 
orientar quanto aos 

conhecimentos cientí-
ficos no que diz res-
peito ao Ccovid-19. 

 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4) 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Conscientizar acerca das incertezas, por se tratar de 
um vírus novo, e de que o conhecimento científico 

existente tem sido constantemente atualizado, e que 
isso reflete na preocupação com o rigor e a efetividade 

para o enfrentamento da pandemia. 

Nas unidades esco-
lares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia 

Setor de 
Comunicação 

(quando houver), 
SCO, 

Coordenadorias 
regionais e 

municipais, etc 
Equipe gestora e 

Comissão escolar. 

Por organização da 
equipe gestora e Comis-

são Escolar. 

Atendendo a de-
manda. 

Divulgar informações com-
provadas que contribuam 
para o esclarecimento e 

compreensão. 
Confecção, distribuição e 

fixação de material 
informativo com medidas 

preventivas nos 
espaços públicos. 

Manter um canal continuo 
de trocas de informações. 
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Promover a compreensão acerca do que já se sabe so-
bre o novo Coronavírus e a pandemia de COVID-19, 

contribuindo para que a população escolar e suas fa-
mílias possam ajudar na prevenção do contágio e na 

efetividade das medidas implementadas nas Unidades 
Escolares. 

Nas unidades esco-
lares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia 

Setor de 
Comunicação 

(quando houver), 
SCO, 

Coordenadorias 
regionais e 

municipais, etc. 
Equipe gestora e 

Comissão escolar. 

Por organização da 
equipe gestora e Comis-

são Escolar. 

Atendendo a de-
manda. 

Divulgar informações com-
provadas que contribuam 
para o esclarecimento e 

compreensão. 
Confecção, distribuição e 

fixação de material 
informativo com medidas 

preventivas nos 
espaços públicos. 

Promover a compreensão, tanto sobre as principais 
formas de contágio associadas à COVID-19, como so-

bre as atitudes e comportamentos mais eficazes para a 
prevenção desse contágio. 

Nas unidades esco-
lares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia 

Equipe gestora e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe gestora e Comis-

são Escolar. 

Atendendo a de-
manda. 

Divulgar sobre as principais 
formas de contágio e pre-

venção  da COVID-19. 

Promover a adoção de atitudes responsáveis e equili-
bradas, que estejam longe, tanto do pânico parali-

sante, em que muitas pessoas se deixam mergulhar, 
como da atitude negacionista, sobre a dimensão do 

desafio. 

Nas unidades esco-
lares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia. 

Equipe gestora, 
pedagógica e Co-
missão Escolar. 

Por organização da 
equipe gestora e Comis-

são Escolar. 

Atendendo a de-
manda. 

Promover atitudes asserti-
vas sobre a dimensão do 

desafio da COVID-19. 

Incorporar a comunicação de risco dentro de um pla-
nejamento, para ocorrências graves e em todos os as-

pectos de resposta a uma epidemia. 

Nas unidades esco-
lares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Por organização da 
equipe gestora e Comis-

são Escolar. 

Atendendo a de-
manda. 

Informar sobre procedi-
mentos assertivos em rela-

ção a pandemia. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Promover a comunicação com o público/comunidade, 
durante surtos epidêmicos, deve ser no sentido de 

criar, manter ou resgatar a confiança e a transparên-
cia, para tanto, é importante analisar e entender o per-

fil do público-alvo. 

Nas unidades esco-
lares. 

Após homologação 
do PlanCon Municipal 

e enquanto durar a 
pandemia 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Por organização da 
equipe gestora e Comis-

são Escolar. 

Atendendo a de-
manda. 

Manter comunicação, 
transparência de todas as 

ações mantendo vin-
culo/confiança da comuni-

dade. 
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Promover a ideia de transparência da informação, de-
fendendo a possibilidade de que cada um tenha acesso 
à informação validada e, mesmo assim, submetendo-a 
à crítica, simultaneamente, combatendo fake news e 

notícias de natureza especulativa variada. 
 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Elaborar informativos, fol-
ders, bilhetes impressos e 
virtuais com dados reais. 

Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, 
que o público-alvo utiliza regularmente, e que são de 
sua preferência. Seguem alguns canais que podem ser 

utilizados com o público interno e externo: 
 Meios de comunicação social (rádio, televi-

são e imprensa escrita). 
 E-mail, Google forms para comunicados 

e/ou pesquisas; Google Hangouts, chat on-
line, webinars, lives, canal aberto. - Mídias 

sociais (Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Website, Instagram, Youtube, Telegram, 

SMS, Skype, Messenger etc.). 
 Intranet, linha telefônica especifica, qua-

dros de comunicação, boletins internos on-
line, ouvidoria. 

 Pode-se, ainda, incluir cartazes, folhetos, 
mupis (mobiliário urbano para informação), 
outdoors, spots televisivos, micro programas 
de rádio etc. 

 Sistemas sonoros móveis (motos, bicicletas, 
carros de som etc.). 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Utilizar meios de 
comunicação disponíveis 

para comunicar e informar 
ações e esclarecimentos 
sobre o retorno as aulas. 
Confecção, distribuição e 

fixação de material 
informativo com medidas 

preventivas nos 
espaços públicos. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Identificar os principais meios de comunicação social 
mais efetivos; criar e/ou atualizar uma lista de conta-

Na unidade de en-
sino. 

Permanente. 
Equipe diretiva e 

demais 
profissionais 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar 

Conforme de-
manda. 

Realizar a Busca ativa cons-
tante de todos os estudan-

tes. 



 

  

  

 

133  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

tos e fomentar boas relações com os meios de comuni-
cação social, fornecendo informações regulares sobre 
o retorno às aulas e o grau de preparação do estado, 

da região e do município. 

quando se fizer 
necessário. 

Atualizar permanente da 
lista de contato dos estu-
dantes e seus familiares. 

Informar regularmente as 
ações realizadas pela Uni-

dade 

Avaliar a capacidade de comunicação de todos os ato-
res internos e parceiros externos relevantes e os ca-

nais de comunicação utilizados e que possam ser com-
partilhados. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Avaliar a capacidade de co-
municação. 

Elaborar junto com monito-
res de informática entre 

outros, ações informativas 
que possam ser comparti-

lhadas. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Analisar e entender o perfil do(s) público(s)-alvo, para 
poder ajustar os objetivos e metas, diversificar e espe-

cializar a linguagem, os canais de comunicação etc. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar 

Conforme de-
manda. 

Usar linguagem clara. 
Diversificar meios de divul-

gação. 
Fornecer informações atua-

lizadas. 

Fornecer ao público-alvo canais regulares, por meio 
dos quais possam obter informação atualizada (por 

exemplo: linhas diretas ou um website). 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar 

Conforme de-
manda. 

Manter a confiança, levando em consideração as rea-
ções do público-alvo e modificando o plano de comu-
nicação de risco, dependendo das percepções e per-
guntas das pessoas, prevendo mecanismos para des-

mentir rumores e desinformação, mitigando fake 
news. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Criar confiança com as in-
formações corretas, evitar 

Fake News. 
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Estabelecer o diálogo em qualquer atividade que ve-
nha a ser implementada, de modo a, sistematica-

mente, coletar e dar resposta a todas as questões pro-
venientes dos atores internos e externos. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Estar sempre atento a to-
das as novidades, legisla-
ções novas e todos os as-
suntos pertinentes para 

que possa sanar dúvidas. 

Promover o fluxo e a integração entre informações ex-
ternas e internas, possibilitando a avaliação continua 

das estratégias, ações e sistema operacional definidos. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Ter um sistema de opera-
ção com ações estabeleci-
das e de modo operante. 

Reavaliar estratégias, ações 
e sistema operacional sem-

pre que necessário. 

Definir um mecanismo de comunicação interna que 
possibilite informar adequadamente aos alunos e ser-
vidores acerca das medidas preventivas de contenção 
de contágio adotadas pelo estabelecimento de ensino. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Elaborar cartazes, murais e 
ou quadros informativos 

com as medidas de preven-
ção adotadas. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Criar um canal especifico e de fácil acesso para esclare-
cimento de dúvidas e contato (inclusive sobre notícias 
falsas e rumores) que poderá́ ser um e-mail ou contato 
de WhatsApp, no âmbito estadual, regional e munici-

pal ou da unidade escolar, divulgando informações 
para a comunidade interna e externa, assegurando 

mecanismos confiáveis de feedback. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Criar grupos, pelas redes 
sociais, para trocas de in-

formações e recados. 
Manter toda comunidade 
escolar esclarecida/infor-

mada sobre todas as ações. 
Manter toda equipe escolar 
atualizada sobre novas Leis, 
Planos e ou projetos desen-

volvidos. 

Elaborar formas de comunicação atraentes e eficazes 
para promover o uso de máscaras, de higiene pessoal 
e de convívio responsável enquanto instrumento que, 

de alguma forma, à luz dos atuais conhecimentos, 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Elaborar de forma criativa 
maneiras de comunicar/ori-

entar todas as diretrizes, 
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pode fornecer um certo grau de proteção em contex-
tos de menor distanciamento social. 

cuidados e medidas de pre-
venção e uso de correto de 

EPIs. 

Adequar a linguagem e o formato das mensagens, con-
siderando a existência de pessoas com deficiências au-

ditivas, visuais, cognitivas e de outras etnias (indíge-
nas) ou de outros países. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Adequar o formato da co-
municação ao público que 

estará recebendo. 

Desenvolver campanhas e peças de multimídia que 
apresentem informações-chave e que possam ser 

compartilhadas online e transmitidas por diferentes 
mídias, com o objetivo de informar, envolver, e prepa-
rar para o futuro. Essa medida exige uma redefinição 

regular dos seus propósitos e da adequação às circuns-
tâncias concretas. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Usa de muita criatividade 
na elaboração de ações a 
serem desenvolvidas, pre-
parando a comunidade es-

colar para o futuro. 
Campanhas, peças de mul-
timídia, entre outras para 
fixar ações de prevenção. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Informar continuamente ao público interno e externo 
acerca do processo de gestão da crise sanitária, suas 
fases, estratégias e ações previstas para a prevenção 
de contágio no ambiente educacional e para a manu-
tenção das atividades de ensino nos diferentes cená-

rios de risco, bem como orientar sobre os procedimen-
tos a serem seguidos em casos suspeitos de contami-

nação. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Informação de todos os 
passos e ações que estão 

sendo tomadas. 
Criar boletins informativos. 

Providenciar que o conteúdo das mensagens enviadas 
pelas instituições participantes e pela unidade escolar 
inclua: informação sobre as medidas tomadas pela ins-
tituição para proteger os seus membros; informação 

sobre o impacto da situação de emergência na vida da 
instituição; informação sobre as medidas pedagógicas, 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Manter toda comunidade 
informada sobre as medi-

das tomadas quanto a pro-
teção e propagação do ví-

rus. 



 

  

  

 

136  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

de transporte, de alimentação, de gestão de pessoas, 
de treinamento e capacitação; sobre o possível perí-

odo de retorno às aulas, entre outras. 

Informar as ações/defini-
ções 

 conforme a 
vigência dos Planos de 

contingência e a 
situação de emergência da 

Covid 19. 

Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das or-
ganizações parceiras que integram o Comitê̂ de Re-

torno às Aulas e Comitê̂ Técnico Cientifico da Defesa 
Civil de Santa Catarina, todos os materiais produzidos 

e elaborados para auxiliar no processo de planeja-
mento, organização e tomada de decisão sobre o re-

torno escolar quais sejam: 
Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-
Edu Estadual COVID-19 em que está inserido o Ca-

derno de Diretrizes das Medidas Sanitárias, Pedagógi-
cas, de Alimentação, de Transporte Escolar, de Gestão 

de Pessoas, de 
Comunicação e Informação, de Treinamento, Capacita-

ção e Simulados e de Finanças; 
Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu 

Escolas COVID- 19; 
Caderno de Apoio Plancon COVID-19; 

Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de 
Eventos Extremos. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
demais 

profissionais 
quando se fizer 

necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Disponibilizar todos os ma-
teriais produzidos e elabo-
rados para a retomada as 

aulas presenciais. 
Criar um DRIVE com todas 

as informações e disponibi-
lizar o Plancon Municípal, o 
Plancon da escola e demais 
documentos e legislações 

pertinentes. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos 
espaços físicos e à prevenção e ao controle do COVID-
19, em linguagem acessível à comunidade escolar, e, 
quando aplicável, afixar cartazes com as mesmas nor-

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Divulgar amplamente todas 
as normas/regramento re-
lativas a prevenção da CO-
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mas em locais visíveis e de circulação, tais como: aces-
sos aos estabelecimentos, salas de aula, banheiros, re-
feitórios, corredores, dentre outros (DAOP Sanitária). 

quando se fizer 
necessário. 

VID-19 de forma clara e lin-
guagem acessível a toda co-

munidade escolar. 

Divulgar amplamente, para toda a comunidade esco-
lar, as estratégias pedagógicas adotadas pela Rede de 
Ensino e/ou unidade escolar, a fim de promover seu 

engajamento na realização das atividades presenciais e 
não presenciais, enquanto perdurar o regime especial 

de educação decorrente da pandemia de COVID-19 
(DAOP Pedagógica). 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Divulgar amplamente todas 
as ações pedagógicas e ou 
estratégias de ensino de 
forma clara e linguagem 
acessível a toda comuni-

dade escolar. 

Incluir no plano de comunicação indicações para a co-
munidade escolar relativas aos procedimentos alimen-
tares, conforme as diretrizes sanitárias, planos de con-
tingência e protocolos escolares (DAOP Alimentação). 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e Co-
missão Escolar. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Gerar informativo com rela-
ção a todas as medidas to-
madas na alimentação es-

colar. 

Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte 
escolar, quer sejam servidores ou prestadores de servi-
ços (e aplicar no que couber), as medidas recomenda-
das para os demais profissionais voltadas à atividade 

escolar (DAOP Transporte). 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
Comissão Escolar. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Orientação/treinamento/ 
capacitar todos os funcio-
nários do transporte esco-

lar com relação as diretrizes 
estabelecidas. 

Realizar campanha de conscientização para que os 
pais/responsáveis priorizem, quando possível, o trans-
porte próprio de seus filhos, visando evitar o risco de 
contaminação dentro do transporte coletivo, orien-

tando para que não transportem passageiros fora do 
núcleo familiar (DAOP Transporte). 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
Comissão Escolar. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Gerar informativo com rela-
ção a todas as medidas to-
madas no transporte esco-

lar. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados bási-
cos de prevenção da COVID-19 para disponibilizar pela 
internet aos profissionais da educação (DAOP Gestão 

de Pessoas). 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Gerar informativo com rela-
ção a todas as medidas to-

madas nas diretrizes de 
gestão de pessoas. 
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Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais 
visuais nas unidades escolares. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Criar cartazes informativos 
criativos, que chamem 

atenção nas medidas ado-
tadas de prevenção da CO-

VID-19. 

Informar de imediato à Secretaria de Saúde do municí-
pio a ocorrência de caso suspeito de contaminação no 
estabelecimento de ensino, para fins de possível testa-
gem e acompanhamento de sua evolução pelas autori-

dades sanitárias. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 
Equipe diretiva. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Manter a secretaria de sa-
úde informada de todos os 
casos suspeitos na sua co-

munidade escolar. 

Informar de imediato à Secretaria de Educação esta-
dual/municipal a ocorrência de caso suspeito de conta-

minação no estabelecimento de ensino, para fins de 
monitoramento e controle da evolução do contexto 
pandêmico municipal e regional na rede de ensino, 

pela Secretaria. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 
Equipe diretiva. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Manter a secretaria de edu-
cação estadual/municipal 
informada de todos os ca-

sos suspeitos na sua comu-
nidade escolar. 

Manter a comunicação motivacional e de envolvi-
mento para promover a adoção de medidas imple-
mentadas pela unidade escolar e adequadas a cada 

fase da pandemia no estado, na região e no município, 
em todos os meios de comunicação, para lembrar que 
a unidade de ensino está preocupada com o bem-estar 

de todos. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva e 
pedagógica. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Manter contato continuo 
com toda comunidade es-

colar, informando e esclare-
cendo sobre cada fase da 

Pandemia. 
Implementar ações e medi-
das conforme o surgimento 

de novos registros. 

Estruturar o sistema de comunicação de modo que a 
comunidade saiba o que fazer ao receber a informação 

e os alertas. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 
Equipe diretiva. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Manter-se sempre bem in-
formado sobre as medidas 
a serem tomadas em cada 

caso. 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 
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Reforçar parcerias com os órgãos de comunicação so-
cial, por meio de formação e disponibilização de mate-
riais, visando à maximização da informação e mensa-

gens por meio destes canais. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Reforçar parcerias, man-
tendo canais de informa-

ções sempre ativos. 

Elaborar cronogramas para atividades e produtos de 
comunicação, monitorando sua implementação. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Elaborar cronogramas das 
ações. 

Monitorar o processo de comunicação e informação, 
periodicamente, para que ele possa ser avaliado e me-

lhorado. 

Na unidade de en-
sino. 

Após homologação 
do PlanCon Munici-

pal. 

Equipe diretiva, 
pedagógica e de-

mais 
profissionais 

quando se fizer 
necessário. 

Por organização da 
equipe diretiva e Comis-

são Escolar. 

Conforme de-
manda. 

Monitorar e avaliar formas 
de comunicação periodica-

mente. 
Manter sempre canais e 
formas de comunicação 

abertos. 

 

7.1.7 DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Oportunizar, a todos os servidores, capacitação e 
treinamento para os planos de contingência, o 

Sistema de Comando de Operações - SCO e 
protocolos escolares. 

Remotamente, e 
presencial, 

respeitando todos os 
protocolos, nas 

unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria e Equipe  
de Saúde, Equipe 

gestora, pedagógica 
e Comissão Escolar. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 
quando necessário; 

informativos em 
materiais impressos ou 

eletrônicos. 

Atendendo a  
demanda. 

- Promover capacitação e 
treinamento aos servidores; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
-Divulgar e estimular a 

participação nas 
capacitações. 



 

  

  

 

140  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

Promover capacitação e treinamento dos 
integrantes da comunidade escolar envolvidos na 
gestão da crise sanitária, com especial atenção às 

equipes que compõem a Unidade de Gestão 
Operacional/ Sistema de Comando de Operações. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretarias de 
educação 

estadual/municipal 
e Equipe  de Saúde, 

Equipe gestora, 
pedagógica e 

Comissão Escolar. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 
quando necessário; 

informativos em 
materiais impressos ou 

eletrônicos. 

Atendendo a  
demanda. 

- Promover capacitação e 
treinamento aos servidores; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
-Divulgar e estimular a 

participação nas 
capacitações. 

Criação de simulados. 

Identificar as principais funções a serem 
desenvolvidas nas Unidades de Gestão 

Operacional (Sistemas de Comando Operacionais- 
SCO/ Comitês Escolares) e propor 

tarefas/atividades para cada uma das funções nos 
três níveis (estratégico, tático e operacional) e 

capacitar para cada função (framework). 
Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Após a 
homologação do 

PlanCon municipal 
e enquanto durar a 

pandemia. 

Equipe gestora, 
pedagógica e 

Comissão Escolar. 

Criação de um 
Organograma de 

Comando Operacional. 

Atendendo a  
demanda. 

- Alocar os recursos humanos  
às funções conforme 

competência nas tarefas e 
atividades propostas. 

- Promover capacitação e 
treinamento aos servidores; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
-Divulgar e estimular a 

participação nas 
capacitações. 

 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Desenvolver programas de capacitação para os es-
tudantes e para os professores e servidores que 

não integrem o SCO, focando nas respostas com-
portamentais esperadas para cada segmento da 

comunidade escolar . 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria de edu-
cação estadual/mu-
nicipal e Equipe de 

Saúde. 
 Equipe gestora, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 

quando necessário; infor-
mativos em materiais im-

pressos ou eletrônicos. 

Atendendo a  de-
manda. 

- Promover capacitação e 
treinamento aos 

servidores, professores e 
estudantes; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
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-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

Adotar rotinas regulares de capacitação e treina-
mento dos estudantes e servidores sobre as medi-
das de prevenção, monitoramento e controle da 

transmissão do COVID19, com ênfase nas orienta-
ções, protocolos e diretrizes estabelecidas, sempre 

em linguagem acessível para toda a comunidade 
escolar. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria esta-
dual/municipal e 
Equipe de Saúde. 

Equipe gestora, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 

quando necessário; infor-
mativos em materiais im-

pressos ou eletrônicos. 

Atendendo a  de-
manda. 

- Promover capacitação e 
treinamento aos 

servidores, professores e 
estudantes; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
-Divulgar e estimular a 

participação nas 
capacitações. 

Capacitação da comunidade escolar nos seguintes 
temas: 
-                ações de higiene necessárias quando da 
utilização do transporte público e transporte 
escolar;   
- utilização da máscara de proteção, troca 
da máscara; tempo útil de proteção de máscara;   
- armazenamento/descarte de máscara 
contaminada; 
-                higienização das mãos e objetos; 
-                etiqueta respiratória; como se alimentar 
com segurança; - entre outros. 
 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria esta-
dual/municipal e 
Equipe de Saúde. 

Equipe gestora, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 

quando necessário; infor-
mativos em materiais im-

pressos ou eletrônicos. 

Atendendo a  de-
manda. 

- Promover capacitação e 
treinamento à comunidade 

escolar; 
- Preparar material 

informativo (impresso e 
digital) 

-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Treinamento das Comissões Escolares para fiscali-
zação dos regramentos e diretrizes aplicáveis na 

unidade escolar que se pretende o retorno do en-
sino, extensão e pesquisas presenciais. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Comitê Estadual de 
combate à CO-

VID19. Secretaria 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 

quando necessário; infor-
mativos em materiais im-

pressos ou eletrônicos. 

Atendendo a  de-
manda. 

- Promover capacitação e 
treinamento à comissões 

escolares; 



 

  

  

 

142  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

de educação esta-
dual/municipal e 
Equipe de Saúde. 

Equipe gestora, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
-Divulgar e estimular a 

participação nas 
capacitações. 

Estipular periodicidade de 
fiscalização e estudo sobre 
as novas ações e medidas a 

serem implementadas. 

Treinamento específico sobre higienização e desin-
fecção adequadas de materiais, superfícies e ambi-

entes, aos servidores responsáveis pela limpeza. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas.   

Secretaria esta-
dual/municipal e 
Equipe  de Saúde. 

Equipe gestora, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

Conforme as diretrizes sa-
nitárias. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 

quando necessário; infor-
mativos em materiais im-

pressos ou eletrônicos. 

Atendendo a  de-
manda. 

- Promover capacitação e 
treinamento responsáveis 

pela limpeza; 
- Preparar material 

informativo (impresso e 
digital) 

-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

Capacitar profissionais responsáveis pela triagem 
dos servidores e estudantes da escola, sendo clas-
sificados de acordo com seu estado individual ini-

cial em relação à Covid-19. 

Nas unidades escolares. 

Após a homologa-
ção do PlanCon mu-
nicipal e enquanto 
durar a pandemia. 

Secretaria esta-
dual/municipal e 
Equipe  de Saúde. 

Equipe gestora, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

Conforme as diretrizes sa-
nitárias. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 

quando necessário; infor-
mativos em materiais im-

pressos ou eletrônicos 

Atendendo a  de-
manda. 

- Promover capacitação e 
treinamento responsáveis 

por especificidade,  de 
função, servidores e 

estudantes; 
- Preparar material 

informativo (impresso e 
digital) 

-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 
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Capacitação e treinamento dos servidores e estu-
dantes para procederem às ações quando se depa-
rarem com indivíduos com sintomas de síndrome 
gripal, de forma a se protegerem e protegerem a 
comunidade escolar de possível contaminação. 

Nas unidades escolares. 

Após a homologa-
ção do PlanCon mu-
nicipal e enquanto 
durar a pandemia. 

Secretaria esta-
dual/municipal e 
Equipe de Saúde. 

Equipe gestora, pe-
dagógica e Comis-

são Escolar. 

Orientação e vigilância 
constantes para 

monitoramento dos 
sintomas da COVID. 

Seguindo os 
procedimentos estabele-
cidos nas Diretrizes Sani-

tárias. 

Atendendo a  de-
manda.. 

- Promover capacitação e 
treinamento para 

responsáveis, servidores e 
estudantes; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
-Divulgar e estimular a 

participação nas 
capacitações. 

Capacitar os servidores ou prestadores de serviço 
do transporte escolar quanto às medidas/diretrizes 

recomendadas para o retorno das aulas 
presenciais. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria 
estadual/municipal 
e Equipe  de Saúde.  

Equipe gestora, 
pedagógica e 

Comissão Escolar. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 
quando necessário; 

informativos em 
materiais impressos ou 

eletrônicos. Seguindo os 
procedimentos 

estabelecidos nas 
Diretrizes 

Sanitárias, Planos de 
Contingência e Protocolos 

Escolares. 

Atendendo a  
demanda.. 

- Promover capacitação e 
treinamento aos servidores 

do transporte escolar; 
- Preparar material 

informativo (impresso e 
digital) 

-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

Realizar a capacitação/treinamentos dos 
profissionais envolvidos em todos os processos da 

alimentação na escola (recebimento, 
armazenamento, pré-preparo, preparo, 

distribuição, acompanhamento e fiscalização), 
seguindo os procedimentos estabelecidos nas 
diretrizes sanitárias, planos de contingências e 

protocolos escolares. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria esta-

dual/municipal e 
equipe  de Sa-

úde. 
Equipe gestora, 

pedagógica e 
Comissão Esco-

lar. 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 
quando necessário; 

informativos em 
materiais impressos ou 

eletrônicos. Seguindo os 
procedimentos 

estabelecidos nas 
Diretrizes 

Sanitárias, Planos de 
Contingência e Protocolos 

Escolares. 

Atendendo a  
demanda.. 

- Promover capacitação e 
treinamento aos 

profissionais envolvidos 
com a alimentação escolar; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
-Divulgar e estimular a 

participação nas 
capacitações. 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 
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O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Oportunizar a capacitação de professores e 
educadores para uso de novas estratégias de 

aprendizagem, metodologias ativas, ferramentas 
digitais, gamificação (jogos digitais) etc. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Equipe das secreta-
rias de educa-
ção/municipal 

Equipe gestora e 
pedagógica. 

Possibilitando 
treinamento das 

ferramentas para as 
novas estratégias de 

ensino e a não 
propagação do vírus.. 

Atendendo a  
demanda.. 

 

- Promover capacitação e 
treinamento professores e 

educadores; 
- Preparar material 

informativo (impresso e 
digital) 

-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

Promover a formação das equipes pedagógicas e 
dos professores com os 

seguintes focos: planejamento alinhado à Base 
Nacional Curricular Comum - BNCC, 

ao Currículo Base do Território Catarinense - CBTC 
ou Currículo Referência, novas 

propostas pedagógicas, avaliação diagnóstica e 
processual, avaliação na perspectiva 
do percurso formativo, uso das TICs. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Permanente 

Equipe das secreta-
rias de educa-
ção/municipal 

Equipe gestora e 
pedagógica. 

Possibilitando 
treinamento das 

ferramentas para as 
novas estratégias de 

ensino. 

Atendendo a  
demanda.. 

 

- Promover capacitação e 
treinamento de professores 

e educadores; 
- Preparar material 

informativo (impresso e 
digital) 

-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

Articulação e integração intersetorial com outras 
instituições/políticas (saúde, assistência social, 
segurança pública, criança e adolescente etc.), 

uma vez que as ações de resposta serão realizadas 
por instituições diferentes e que, se acionadas, 

precisam estar prontas para prestar o 
atendimento. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria esta-
dual/municipal e 
Equipe  de Saúde. 

Equipe gestora, pe-
dagógica, Comissão 
Escolar e demais ór-

gãos. 

Criação de rede de 
comunicação intersetorial 

e articulação conforme 
demandas necessárias 

Atendendo a  
demanda.. 

 

- Contatar os vários setores 
envolvidos com a COVID -

19; 
-Criar uma rede efetiva de 

apoio e orientações 
prontos para atuarem 

quando necessário. 
 

Treinamentos para os diferentes atores envolvidos 
na gestão e comunicação de casos suspeitos de 

COVID-19 no estabelecimento de ensino. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Antes e durante o 
retorno das aulas. 

Secretaria esta-
dual/municipal 

Equipe  de Saúde. 
Equipe gestora, pe-
dagógica, Comissão 
Escolar e demais ór-

gãos. 

Promovendo simulados 
referentes às medidas 

preventivas, protocolos e 
diretrizes estabelecidas; 
Encontros remotos e ou 

presenciais, remotos, 
quando necessário; 

Atendendo a  
demanda.. 

 

- Promover capacitação e 
treinamento; 

- Preparar material 
informativo (impresso e 

digital) 
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informativos em 
materiais impressos ou 

eletrônicos. 

-Divulgar e estimular a 
participação nas 

capacitações. 

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4) 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Realizar simulados de preparação para instalação, 
ativação e funcionamento do Plano de 

Contingência e do SCO. 
Nas unidades escolares. 

Após a 
homologação do 

PlanCon municipal 
e enquanto durar a 

pandemia. 

Secretaria e Equipe  
de Saúde e Equipe 
gestora, pedagó-

gica, Comissão Es-
colar e demais ór-

gãos. 

Exercício realizado na 
unidade de ensino, 

testando os protocolos 
estabelecidos. 

Atendendo a  
demanda.. 

 

- Promover Estudo teórico 
e prático; 

- Treinar para situações 
problemas; 

- Aplicar na prática o que se 
tem dito nas diretrizes 

sanitárias e de 
enfrentamento a COVID-19. 

Realizar simulados de mesa/virtuais envolvendo as 
Coordenadorias Regionais de Educação, Saúde, 

Proteção e Defesa Civil, entre outras. 
Ambiente virtual. 

No processo de 
elaboração do 

PlanCon. 
Comissão Escolar. 

Realização em ambiente 
virtual. 

Atendendo a  
demanda.. 

 

- Promover Estudo teórico 
e atualizações do tema; 
- Treinar para situações 

problemas. 

Realizar exercícios simulados de campo para a vali-
dação do plano de contingência e dos protocolos, 
antes da retomada às aulas com estudantes e ser-
vidores utilizando diferentes cenários de risco nas 
simulações e reunir o maior número de situações 

que os alunos vivenciam na escola, visualizando-as 
na perspectiva de prevenção ao Coronavírus. 

Nas unidades escolares. 

Após a homologa-
ção do PlanCon mu-
nicipal e enquanto 
durar a pandemia. 

Equipe gestora e 
pedagógica. 

Exercício realizado uni-
dade de ensino. testando 

os protocolos 
estabelecidos, como por 

exemplo: 
•trajeto de ida e volta da 
escola: carro, ônibus, ca-

rona, bicicleta; 
•na escola: entrada, sa-
ída, durante as aulas, in-

tervalo, ida e volta ao 
banheiro, momento do 

lanche; 
•ao chegar em casa: me-
didas de higienização e 

segurança. 

Atendendo a  de-
manda. 

 

-Treinamento prático de si-
tuações problemas para en-

frentamento e prevenção 
da COVID-19. 
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Garantir que toda a comunidade escolar seja for-
mada, treinada e preparada para um retorno se-

guro às atividades presenciais, sendo que a capaci-
tação dos alunos e professores poderá, ainda, ser 

reforçada com o apoio do Programa Defesa 
Civil na Escola, desenvolvido pela Defesa Civil de 
Santa Catarina, por meio do módulo voltado aos 
desastres de natureza biológica, módulos de pre-

paração e resposta a eventos adversos. 

Remotamente, e nas 
unidades escolares. 

Após a homologa-
ção do PlanCon mu-
nicipal e enquanto 
durar a pandemia. 

Secretaria e Equipe  
de Saúde e Equipe 
gestora, pedagó-

gica, Comissão Es-
colar e defesa civil 

Encontros remotos e ou 
presenciais, remotos, 

quando necessário; infor-
mativos em materiais im-

pressos ou eletrônicos. 
Seguindo os procedimen-
tos estabelecidos nas Di-

retrizes 
Sanitárias, Planos de Con-
tingência e Protocolos Es-

colares. 

Atendendo a  de-
manda.. 

 

- Promover treinamento 
com a comunidade escolar 
a fim de preparar um re-

torno seguro as aulas pre-
senciais. 

 

7.1.8 DAOP FINANÇAS 
 

FINANÇAS 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4) 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Avaliar, com base nas ações definidas pela Unidade 
de Gestão Operacional (Sistema de Comando de 

Operações - SCO), para cada nível de prontidão, os 
recursos financeiros necessários para a implemen-
tação das medidas preventivas e de contenção de 
contágio preconizadas (medidas sanitárias, medi-
das pedagógicas, medidas excepcionais de gestão 
de restaurantes/refeitórios/cantinas, apoio logís-
tico às demais dinâmicas operacionais previstas, 

etc). 

Na unidades esco-
lar. 

No processo de elabora-
ção do 

PlanCon das unidades es-
colares. 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Conforme as diretrizes vi-
gentes. 

 
Atendendo a de-

manda. 

Levantar recursos necessá-
rios para implementação 

das medidas preventivas e 
de contenção de contágio. 

Dispor de um orçamento prévio quanto aos recur-
sos a serem acionados para a realização das ativi-

Na unidade escolar. 
No processo de elabora-

ção do 
Instituição mante-

nedora. 

Elaborar plano financeiro. 
Conforme as diretrizes vi-

gentes. 

 
Atendendo a de-

manda. 

Criar cronograma de aquisi-
ção de equipamentos. 
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dades, aquisição de Equipamentos de Proteção In-
dividuais (EPIs) e Equipamentos de Proteção Cole-
tivas (EPCs), e todos os itens recomendados nas di-
retrizes sanitárias, de alimentação, de transporte, 

pedagógicas, gestão de pessoas, de comunicação e 
de capacitação e treinamento. 

PlanCon das unidades es-
colares  e enquanto durar 

a pandemia 
. 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Criar plano de gerencia-
mento dos recursos. 

Aquisição de EPIs e EPCs e 
demais itens necessários. 

Fornecer dados e informações financeiras para 
subsidiar a captação de recursos complementares 

para a gestão da crise sanitária no estabelecimento 
de ensino, junto às instâncias competentes. 

Na unidade escolar. 
No processo de elabora-

ção do 
PlanCon das unidades. 

Instituição mante-
nedora. 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Conforme as diretrizes vi-
gentes. 

 
Atendendo a de-

manda. 

Informar dados para a cap-
tação de recursos comple-

mentares. 
Elaborar projetos detalha-
dos de ações e medidas a 
serem desenvolvidas pela 

Unidade. 

FINANÇAS 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Acionar os recursos levantados pelo Sistema de 
Comando Operacional, a fim de executar os pro-

cessos de aquisição de materiais, conforme as nor-
mas e legislações vigentes, ou direcionar ao órgão 
competente, após a avaliação do cenário e defini-

ção de quais recursos necessários serão acionados, 
sendo eles pré-cadastrados ou não, conforme de-

mandas para o atendimento seguro de estudantes, 
familiares e servidores. 

Na unidade escolar. 

No processo de elabora-
ção do 

Plancon das unidades e 
enquanto durar a pande-

mia 

Instituição mante-
nedora. 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Conforme as diretrizes vi-
gentes. 

 
Atendendo a de-

manda. 

Acionar recursos ou direcio-
nar aos órgãos competen-

tes, conforme demanda 

Dimensionar e descrever detalhadamente a quan-
tidade e a qualidade de itens indispensáveis que 
precisam ser adquiridos, e o período de abasteci-
mento, identificando a quantidade de EPIs, EPCs, 

materiais individuais, materiais de limpeza, higiene 
e desinfecção, materiais coletivos, considerando o 
número de servidores, alunos, salas de aula, espa-

Na unidade escolar. 

No processo de elabora-
ção do 

PlanCon das unidades e 
enquanto durar a pande-

mia 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Conforme as diretrizes vi-
gentes. 

Atendendo a 
demanda. 

Quantificar, descrever, qua-
lificar os itens e equipa-

mentos  necessários para o 
enfrentamento da pande-
mia em ambiente escolar. 
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ços físicos, entre outros, para que não faltem equi-
pamentos e materiais  nas unidade de escolares 

até́ o retorno da normalidade (ver anexo exemplo). 

Apoiar o processo de compra de materiais e 
demais insumos que se façam necessários para a 

operacionalização das medidas definidas para 
enfrentamento da crise sanitária, no âmbito do 

estabelecimento de ensino. 

Nos órgãos 
competentes. 

Após homologação do 
PlanCon Municipal e 

enquanto durar a 
pandemia 

Profissionais 
responsáveis dos 

órgãos 
competentes. 

Por meio do 
departamento de 

compras ou processo 
licitatório. 

  
Atendendo a 

demanda. 

Auxiliar no processo de 
compra dos matérias e 
insumos necessários. 

 
FINANÇAS 

O quê (ação) 
(W2) 

Onde 
(W3) 

Quando 
(W4 

Quem 
(W5) 

Como 
(H1) 

Quanto 
(H2) 

PROTOCOLO 

Auxiliar nos processos de licitação, no sentido de 
definir a necessidade; elaboração dos Termos de 

Referência, obtenção dos orçamentos; 
encaminhamento para o setor financeiro para 

aprovação e pré-empenho; encaminhamento para 
o setor responsável para o lançamento da 

licitação; realização do contrato e empenho, 
considerando o tempo de tramitação e os prazos 

dos fornecedores para o fornecimento dos 
produtos e materiais. 

Nos órgãos 
competentes. 

Após homologação do 
PlanCon Municipal e 

enquanto durar a 
pandemia 

Profissionais 
responsáveis dos 

órgãos 
competentes. 

Por meio do 
departamento de 

compras ou processo 
licitatório. 

  
Atendendo a 

demanda. 

Auxiliar nos processos de 
compra conforme 

necessidade. 

Proceder ao levantamento de recursos necessários 
para planejar, organizar e executar as capacita-

ções, treinamentos e simulados de campo, envol-
vendo equipes, equipamentos, viaturas (bombei-

ros e ambulâncias), entre outros. 

Nos órgãos compe-
tentes. 

Após homologação do 
PlanCon Municipal e en-

quanto durar a pandemia 

Profissionais res-
ponsáveis dos ór-
gãos competen-

tes. 

Por meio do departa-
mento de compras ou 

processo licitatório. 

 
Atendendo a de-

manda. 

Prover recursos para execu-
ção dos treinamentos e ca-

pacitações. 

Considerar os procedimentos estabelecidos nas di-
retrizes sanitárias quanto à alimentação na escola 
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, pre-
paro, distribuição, acompanhamento e fiscaliza-
ção), e os recursos demandados para este fim. 

Na unidade escolar. 

No processo de elabora-
ção do 

PlanCon da unidade e en-
quanto durar a pandemia 

Instituição mante-
nedora, 

Equipe gestora e 
Comissão Escolar. 

Conforme as diretrizes vi-
gentes. 

 
Atendendo a de-

manda. 

Fiscalização e acompanha-
mento do  manuseio, pre-
paro e distribuição de ali-

mentação escolar. 
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Considerar os procedimentos estabelecidos nas di-
retrizes de gestão de pessoas quanto à necessi-
dade de contratação de servidores substitutos 
para atender às demandas dos grupos de risco, 

identificando orçamento, fonte de recursos e legis-
lação para contratação. 

Nos órgãos compe-
tentes. 

Quando se fizer necessá-
rio 

conforme a demanda 
prevista em 

acordo com as diretrizes 
sanitárias vigentes. 

Os órgãos compe-
tentes. 

De acordo com a de-
manda das unidades es-

colares. 

 
Atendendo a de-

manda. 

Avaliar e prover conforme a 
necessidade de contrata-
ção, recurso e legislação. 
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7.2. SISTE MA DE COMANDO OPERACIONAL 

O Município de Bombinhas, em conformidade com o Estado de Santa Catarina, adota para acompanhar a execução 

do plano o seguinte sistema de comando/comitê operacional.  

Cada uma das caixas do organograma, devem ser devidamente nominadas e identificadas com telefone, e-mail, Whatsapp da pessoa com poder de decisão em cada Plano das Unidades Escolares.
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7.3. SISTEMA DE ALERTA E ALARME 

7.3.1. O sistema de alerta e alarme tem como elementos centrais dispositivos 

que integram o Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de 

Combate à COVID-19: 

a o mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios 

catarinenses; 

b o perfil epidemiológico na plataforma multi-escalar territorial; 

c a Matriz de Avaliação de Indicadores de Risco Potencial na Gestão da Saúde (que 

se constitui no documento central diário de monitoramento e avaliação da 

situação regional e será complementado pelos boletins municipais). 

Para além destes, consideram-se, também, dispositivos importantes: 

a indicações provenientes da OMS e de outras instituições internacionais de 

referência; 

b boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas áreas 

e das unidades de gestão operacional regionais, municipais e escolares; 

c simulados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas em 

regiões/municípios/escolas. 

A Secretaria de Saúde de Bombinhas realiza o monitoramento diário dos 

casos ativos o qual é disponibilizado no site da prefeitura. Todas as ações de 

medidas sanitárias são baseadas nas orientações do estado considerando a 

Matriz de Risco. 
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 7.3.2. Monitoramento e avaliação 

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é 

fundamental o monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e 

ações operacionais adotadas, com avaliações periódicas (de processos e 

resultados) e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o 

plano de contingência atualizado. O registro das ações adotadas e das 

verificações realizadas é, também, importante, para salvaguardar futuras 

questões legais. 

Os responsáveis pelo monitoramento das diferentes frentes de ação 

deverão ser definidos pelas comissões em todas as Unidades Escolares através 

dos SCOs.   

Devem ser realizados processos continuo de monitoramento e avaliações 

periódicas, visando diagnosticar possíveis ajustes necessários, durante a 

aplicação da proposta de retorno. 

As Unidades cabe registrar diariamente as atividade, de maior ou menor 

eficácia das diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e 

como foram resolvidos, de questões que seja necessário resolver ou aspectos a 

serem alterados, devem ser realizados em boletins de preenchimento expedido 

como o modelo do anexo 4. 

As avaliações mais detalhadas serão realizadas semanalmente, em 

relatórios como modelo disponibilizado anexo 5, e serão analisadas conforme a 

demanda da Unidade Escolar. Além do monitoramento, a efetiva fiscalização do 

cumprimento das diretrizes e protocolos estabelecidos neste plano contingência 
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e possíveis documentos complementares colaboram para o êxito no combate à 

disseminação do Coronavírus.   

 

 

 

Patrícia dos Santos 
Secretária de Educação 
Presidente do Comitê 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

154  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ANVISA. Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre o  Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de  projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde.  

CAMPOS, C et al. Educação e Coronavírus. Reabertura das Escolas, parte 2.  Recomendações 

governamentais para retorno às aulas. Disponível em :  https://www.institutounibanco.org.br/wp-

content/uploads/2020/06/Reabertura-das escolas.pdf. Acesso em 06 de julho de 2020.   

CDC. Guidance for Child Care Programs that Remain Open. Disponível 

em:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for 

childcare.html. Acesso em 24 de julho de 2020.  

NOTA TÉCNICA Nº 48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA Documento  orientativo para produção 

segura de alimentos durante a pandemia de Covid-19. 2020.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. MANUAL DE VIGILÂNCIA À SAÚDE  EM CRECHES E PRÉ–

ESCOLAS. 2001. Disponível em: 

http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/dicas/manual_creche/Manual_Vigilancia_a_S 

aude_creche_e_pre_escola.pdf>. Acesso em 19 de agosto de 2020. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Gerência de Inspeção e  Fiscalização Sanitária de 

Alimentos, Cosméticos e Saneantes. Gerência Geral  de Inspeção e Fiscalização Sanitária. Nota Técnica 

nº   

48/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA: documento orientativo para  produção segura de alimentos 

durante a pandemia de Covid-19. Disponível  em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/   

NOTA_TECNICA_N__48___Boas_Praticas_e_Covid_19__Revisao_fi  nal.pdf/ba26fbe0- a79c-45d7-

b8bd-fbd2bfdb2437.  

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria nº 572, de 1º  de julho de 2020. Institui 

o Protocolo de Biossegurança para Retorno das  Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá 

outras providências. Diário  Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 125, p. 30, 2 jul. 2020. Disponível 

em:  http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/07/2020&jorn 

al=515&pagina=30.  

 

 



 

  

  

155  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020. 

Estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle  e à mitigação da transmissão da 

COVID-19, e à promoção da saúde física e  mental da população brasileira, de forma a contribuir com 

as ações para a  retomada segura das atividades e o convívio social seguro. Diário Oficial da  União: 

seção 1, Brasília, DF, Edição 116, p. 64, 19 jun. 2020. Disponível 

em:  http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020- 262408151.   

   

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS).  Protocolo de manejo 

clínico do coronavírus (Covid-19) na atenção primária à  saúde (versão 9). Brasília: SAPS, 2020.  

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefe a para Assuntos  Jurídicos. Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Disponível  em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.  

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefi a para Assuntos  Jurídicos. Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e  bases da educação nacional. Disponível em:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm.  

BRASIL. Presidência da República. Secretaria-Geral. Subchefe a para Assuntos 

Jurídicos. Medida Provisória nº 934 de 1º de abril de 2020. Estabelece normas excepcionais sobre o 

ano letivo da educação básica e do ensino superior  decorrentes das medidas para enfrentamento da 

situação de emergência de  saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020.  Disponível em: http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 

2022/2020/mpv/mpv934.htm.  

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 14.019 de 2 de julho de 2020 que  dispõe sobre a 

obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para  circulação em espaços públicos e 

privados acessíveis ao público, sobre a  adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público e 

sobre a  disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das  medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância  internacional decorrente da pandemia 

da Covid-19. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019- 

2022/2020/lei/L14019.htm.  

Consed: Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais, junho de  2020.  

Diretrizes Para a Educação Escolar Durante e Pós-Pandemia – Contribuições  da CNTE – Brasília – junho 

de 2020.  

Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar  e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de  cumprimento da carga horária mínima anual, em 

razão da pandemia da  COVID-19. Disponível em:   



 

  

  

156  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias =145011-pcp005-

20&category_slug=marco-2020-pdf&Itemid=30192  

Parecer CNE/CP nº 9/2020, que reexamina o Parecer CNE/CP nº 5/2020  (aguardando homologação). 

Disponível em:  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias =147041-pcp009-

20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192  

Parecer CNE/CP nº 11/2020, que traz orientações educacionais para a  Realização de Aulas e Atividades 

Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais  no contexto da pandemia. Disponível em:   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias =148391-pcp011-

20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192  

Parecer CEE/SC nº 146, que apresenta medidas orientativas às instituições de  ensino, pertencentes ao 

Sistema Estadual de Educação, no período do regime  especial do combate ao contágio pelo 

Coronavírus (COVID - 19), com base no  Decreto nº 515/2020, que declara situação de emergência no 

território  

catarinense. Disponível em: http://www.cee.sc.gov.br/index.php/acordo-de cooperação/1809-

parecer-146-1  

Resolução CEE/SC nº 009/2020, que dispõe sobre o regime especial de  atividades escolares não 

presenciais no Sistema Estadual de Educação de  Santa Catarina, para fins de cumprimento do 

calendário letivo do ano de 2020,  como medida de prevenção e combate ao contágio do Coronavírus 

(COVID 19). Disponível em: http://www.cee.sc.gov.br/index.php/legislacao downloads/educacao-

basica/outras-modalidades-de-ensino/educacao basica/educacao-basica-ensino-especial-

resolucoes/1812-resolucao-2020-009- cee-sc-2  

Parecer CEE/SC nº 179/2020, com orientações para o cumprimento da carga  horária mínima anual, 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), decorrentes  das medidas para enfrentamento da situação 

de emergência de saúde pública  de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, devendo estar 

em  consonância com o que dispõe o regime especial de atividades não presenciais  no Sistema 

Estadual de Educação de Santa Catarina, e a Resolução CEE/SC  nº 009, de 19 de março de 2020. 

Disponível em:   

http://www.cee.sc.gov.br/index.php/downloads/documentos-diversos/normas de-enfrentamento-

ao-covid-19/1834-parecer-2019-179-cee-sc  

Resolução CEE/SC nº 049/2020, que dá nova redação ao art. 2º e revoga o §  4º do art. 3º da Resolução 

CEE/SC nº 009/2020 e aplica, ao Sistema Estadual  de Educação de Santa Catarina, o disposto no 

Parecer CNE/CP nº 5/2020. Disponível em: 

http://www.cee.sc.gov.br/index.php/downloads/documentos diversos/normas-de-enfrentamento-

ao-covid-19/1850-resolucao-200-049-cee sc.  



 

  

  

157  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

Plano de Retorno da Educação Estado de São Paulo, junho de 2020  

PORTUGAL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Direção-Geral da Saúde. Saúde e  atividades diárias Medidas de 

prevenção e controle da Covid-19 em  estabelecimentos de ensino.  

SANTA CATARINA, Decreto nº 525/2020, Dispõe sobre novas medidas para  enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional  decorrente do coronavírus e estabelece 

outras providências. Disponível em:  https://www.sc.gov.br/images/DECRETO_525.pdf  

Undime: Subsídio para a elaboração de protocolos de retorno às aulas nas  redes municipais de 

educação, junho de 2020. 

Unesco (2020a). Global Monitoring of school closures caused by COVID-19.  Disponível em: 

https://en.unesco.org/covid19/educationresponse. Acesso em  14/0/62020.  

Unesco (2020b). Teacher Task Force calls to support 63 million teachers  touched by the COVID-19 

crisis. Disponível em:   

https://en.unesco.org/news/teacher-task-force-calls-support-63-million-teachers touched-covid-19-

crisis. Acesso em 15/06/2020.  

Unesco (2020c). Living and studying in the time of COVID-19: UNESCO and  UNAIDS release useful cards 

with tips for parents, teachers and students.  Disponível em: https://iite.unesco.org/news/covid-19-

useful-cards-unesco unaids/.Acesso em: 15/06/2020.  

Unesco, Unicef, World Bank, World Food Programme (2020). Framework for  reopening schools.  

Unicef (2020). Guidance for Covid-19 prevention and control in schools. 

DEFESA CIVIL DE SANTA CATARINA/UDESC. Guia de Orientação. 
Comunicação de Risco para Gestores Municipais. Elaborado por Sarah 
Cartagena e Mário Jorge C.C. Freitas. 2017. 
GOVERNO DE CABO VERDE. Plano de Comunicação de Risco e 
 
Envolvimento Comunitário para a Prevenção e Resposta à Epidemia COVID- 
19. Cabo Verde, INSP/03/2020. 
 
OPAS. Comunicação de risco e engajamento comunitário (CREC). Prontidão 
e resposta ao novo Coronavírus de 2019 (2019- nCoV). Guia Provisório v2. 26 
de janeiro de 2020. OPAS/BRA/nCov/20.010. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&alia 
 
s=1920-comunicacao-de-risco-e-engajamento-comunitario-crec-prontidao-e- 
resposta-ao-novo-coronavirus-de-2019-2019-ncov&category_slug=pasta- 
temporaria-periodo-de-transicao-no-iris-ate-22-2&Itemid=965>. 
 
UMINHO. COVID-19. Plano de Contingência. Universidade do Minho, Portugal, 
2020. Acesso disponível em: <uminho.pt/PT/viver/COVID-19/>. 



 

  

  

158  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

Boas Práticas de Comunicação durante a Pandemia. Disponível em: 
 
<https://www.iqg.com.br/2020/04/13/boas-praticas-de-comunicacao-durante-a- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

159  

Plano Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos 

educativos/escolares dos diversos níveis do Município de Bombinhas/SC 

 

 
 

ANEXO 1 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RWlgTpbpN7rYmmNKAND-

kxZ3D06j1ejf6?usp=sharing 

(LINK DE ACESSO A TODA DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE A CONSTRUÇÃO DOS PLANOS DE CONTIN-

GÊRNCIA DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES INCLUINDO TODAS AS DIRETRIZES E PORTARIAS EXPE-

DIDAS PARA CONSTRUÇÃO DESTE DOCUMENTO). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1RWlgTpbpN7rYmmNKANDkxZ3D06j1ejf6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RWlgTpbpN7rYmmNKANDkxZ3D06j1ejf6?usp=sharing
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ANEXO 2 

 
PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

DO PLANO DE CONTINGÊNCIA ESCOLAR 

 

A Comissão Escolar da Escola ______________________________________, 

cuja mantenedora é (rede) ________, atesta que seguiu as orientações das Portarias 

conjuntas da SES/SED nº 750, 769, 778 e 792, para elaboração do Plancon-Edu 

Escola tendo como base o documento disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view, 

O PlanCon Edu Escola entregue no dia ________________ para análise e 

homologação, foi feita por meio de: 

(      ) Documento Impresso 

(      ) Documento Impresso acompanhado de Termo de Responsabilidade 

(      ) Documento Digital – por meio do endereço: 

(      ) Documento Digital acompanhado de Termo de Responsabilidade – por meio 

do endereço: 

 

O referido documento foi numerado no protocolo de entrega sob o número 

___0001/2020___ ao Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-

19, do município de __________________________________, conforme indicado 

pela PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 

2020. 

 

_______________, de ________________de 2020. 

 

Assinatura do(s) membro(s) da Comissão Escolar 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view
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O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 do município de 

___________ atesta o recebimento do Plancon-Edu Escola da unidade escolar 

__________________________. 

O documento será analisado de acordo com a ordem de chegada e será homologado 

desde que esteja de acordo com as portarias conjuntas da SES/SEC nº 750, 778 e 

792. 

O Plancon-Edu Escola entregue com Termo de Responsabilidade terá autorização 

condicional e temporária para iniciar as atividades e terá a homologação concretizada, 

tão logo o Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, faça a sua 

análise. 

 

 

Assinatura dos membros do Comitê Municipal: 

 

----------------------------------------------- 

 

____________________________ 
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ANEXO 3 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 (todas as Unidades deverão preencher esse termo para terem a aprovação de seu Plano 

de Contingência Escolar) 

 

Identificação:________________________________________________________________ 

(nome da instituição de ensino) 
 
Endereço: __________________________________________________________ 
CEP: ____________ Bairro: ____________________________________________ 
Telefone: (   ) ________________________________________________________ 
 
Instituição: (  ) público 
                     (  ) privado 
  
Se houver outras unidades escolares vinculadas identificar o número (   ) e, endereço(s): 
 
Sendo uma instituição Privada é inscrita(s) no CNPJ sob nº: 
Sendo pública qual a mantenedora: 
 
Neste ato representada pela Comissão Escolar, conforme segue: 
Nomes dos integrantes da Comissão Escolar, CPF e função: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Através da assinatura deste TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE os membros 
da Comissão Escolar acima identificados declaram, para todos os fins de direito e para quem 
interessar, acompanhado da instituição de ensino acima identificada, que: 
1. O presente PlanCon-Edu Escola da referida instituição de ensino foi elaborado com base 
no modelo do PlanCon-Edu, disponível em: https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AI-
XxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view, conforme preconiza a PORTARIA CONJUNTA nº 750/2020 
SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020; 

https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view
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2. Na elaboração do PlanCon-Edu Escolar foram seguidas os oito (8) cadernos de diretrizes 
estabelecidas no Plano de Contingência da Educação Estadual e Municipal bem como proto-
colos, normas e legislação vigentes, comprometendo-se em cumpri-las integralmente; 
3. O PlanCon Edu seja entregue para análise e homologação, ao Comitê Municipal de Geren-
ciamento da Pandemia de COVID-19, conforme indicado pela PORTARIA CONJUNTA nº 
750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020. 
 
Munícipio, _____ de ___________________ de 2020. 
 
______________________________________________________ 
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar 
______________________________________________________ 
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar 
______________________________________________________ 
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar 
______________________________________________________ 
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar 
______________________________________________________ 
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar 
______________________________________________________ 
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar 
______________________________________________________ 
Assinaturas dos integrantes da Comissão Escolar 
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ANEXO 4 

MODELO BOLETIM 

(todas as Unidades deverão ter um boletim de ocorrências, para terem a aprovação de seu Plano 
de Contingência Escolar) 

 

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº _______ 

  
DIA: _____/_____/______ 

  

DINÂMICAS E AÇÕES 
OPERACIONAIS 

OCORRÊNCIA  ENCAMINHAMENTO RESOLUÇÃO 

GESTÃO DE PESSOAS Ex.: Atestado médico 

Necessidade de isolamento 
social 

Apoio psicológico 

Formação, treinamento 

    

MEDIDAS SANITÁRIAS   

  

  

    

ALIMENTAÇÃO       

TRANSPORTE   

  

  

    

QUESTÕES PEDAGÓGICAS 

  

  

      

OUTRAS 

  

  

  

  

    

  

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS: 
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____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

  

   

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:   

 

_________________________________________________________ 

ANEXO 5 

MODELO RELATÓRIO 

(todas as Unidades deverão ter um modelo de relatório, para terem a aprovação de seu Plano de 
Contingência Escolar) 

 

  

PERÍODO: DE _______ A _______________ 

  

1 Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações 

Operacionais: 

  

  

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS 

  

  

FACILITADORES 

  

DIFICULTADORES 

GESTÃO DE PESSOAS 

  

  

  

    

MEDIDAS SANITÁRIAS 
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ALIMENTAÇÃO 

  

  

  

    

TRANSPORTE 

  

  

  

    

QUESTÕES PEDAGÓGICAS 

  

  

  

    

  

2 Dados Quantitativos de cada Unidade Escolar: 

 DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS  ASPECTOS  NÚMERO 

GESTÃO DE PESSOAS 

  

  

  

- Professores envolvidos: 

- Servidores envolvidos: 

- Estudantes envolvidos: 

- Atendimentos realizados com professores: 

- Atendimentos realizados com servidores: 

- Atendimentos realizados com estudantes: 

- Atendimentos realizados com familiares: 

  

MEDIDAS SANITÁRIAS 

  

- Quantidade de álcool gel 

- Quantidade de máscaras 

  

ALIMENTAÇÃO 

  

- Quantidade de refeições servidas 

- Quantidade de alimentos servidos em kg 

  

TRANSPORTE 

  

  

- Quantidade de alunos transportados 

- Quantidade de motoristas mobilizados 

- Quantidade de motoristas treinados 
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QUESTÕES PEDAGÓGICAS - Quantidade de atividades desenvolvidas 

- Quantidade de material produzido 

- Quantidade de equipamentos utilizados 

- Quantidade de horas presenciais 

- Quantidade de horas ensino híbrido 

- Quantidade de alunos presenciais 

- Quantidade de alunos em ensino híbrido 

- Quantidade de estudantes ensino remoto 

  

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - Quantidade de treinamentos oferecidos 

- Quantidade de professores capacitados 

- Quantidade de servidores em simulados 

- Quantidade de horas de capacitação ofertadas 

- % de aproveitamento das capacitações ofertadas 

- Quantidade de certificados 

- Quantidade de material elaborado 

  

  

  

 3 – Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas 

  

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS 

  

DESTAQUES EVIDENCIADOS ASPECTOS A MELHORAR LIÇÕES   APRENDIDAS 

GESTÃO DE PESSOAS 

  

  

  

      

MEDIDAS SANITÁRIAS 

  

  

  

      

ALIMENTAÇÃO 

  

  

      



 

168  

  

TRANSPORTE 

  

  

  

      

QUESTÕES PEDAGÓGICAS 

  

  

  

      

 4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

  

____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
____________________________________________________________________________

_________________________________________ 
__________________________________________________ 

   

5 – FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC. 

  

 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:   

_________________________________________________________  


