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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 faz a OMS, 2019-nCoV) 

identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. 

Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, 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 e; 

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, quando foi deflagrada a “Operação 

COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou situação de emergência, 

por meio 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 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 
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tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 

as aulas presenciais nas 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. 

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; 

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

contaminação; 

f) a taxa de mortalidade pode 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. 

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 
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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, por meio da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de Operação 

(SCO) para gestão de crise. Os Planos de Contingência deverão em princípio ser 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. 

A Escola de Educação Básica “Osvaldo Cruz”, face à atual ameaça relacionada com 

a COVID-19 e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade 

escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e familiares destes), atualizou o 

presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19) para a VERSÃO 4.0 . O 

Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da 

Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente, 

Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de 

Saúde e de Educação). 

O PLANCON-EDU/COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, define 
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estratégias, ações e rotinas de resposta gerais, para o enfrentamento da epidemia do novo 

Coronavírus (COVID-19), no que se refere à educação. Dado o exposto, no ano letivo de 

2022, o Plancon-Edu da Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz segue a Legislação 

presente: 

• Decreto 1.669 de 11 de janeiro de 2022: Regulamenta as atividades presenciais; 

• Portaria Normativa Conjunta SES/SED/DCSC Nº 79 de 18 de janeiro de 2022: 

Estabele protocolos de segurança sanitária para as atividades escolares; 

• Portaria Conjunta SES/FESPORTE Nº 1016 de 13 de setembro de 2021: Define 

critérios para a retomada das competições e práticas esportivas. 

As orientações que seguem levam em consideração: a) as determinações do Decreto nº 

1.669, de 11 de janeiro de 2022, que estabeleceu condições gerais para as atividades 

presenciais nas redes pública e privada de ensino, durante a pandemia da COVID19; b) a 

experiência de retorno gradativo às aulas presenciais dos estudantes que não possuíam 

comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde e/ou pela Secretaria de Estado da Saúde, 

no segundo semestre letivo de 2021; c) o índice de contaminação por Covid-19, no ano letivo 

de 2021, ficou abaixo de 0,3% nos ambientes escolares da Rede Estadual de Ensino (SANTA 

CATARINA, 2021); d) aproximadamente 73% da população catarinense tomou duas ou mais 

doses da vacina contra a Covid-191 , e que grande parte dos profissionais da rede pública 

estadual foram imunizados, bem como de adolescentes de 12 a 18 anos de idade; e) que a 

vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade iniciou em 15 de janeiro de 2022, com 

prioridade àquelas com deficiência permanente (física, mental, intelectual ou sensorial), 

portadoras de comorbidades; indígenas; quilombolas; e que vivem em abrigos e em lares 

com pessoas com alto risco para evolução grave de COVID-19; f) o crescimento da 

contaminação em escala mundial provocada pelas reinfecções do novo Coronavírus e de 

suas variantes mutacionais exige a manutenção dos cuidados sanitários e o cumprimento do 

regramento estabelecido nos Planos de Contingência; g) a necessidade de manutenção do 

atendimento remoto dos estudantes impossibilitados de retorno ao regime presencial, desde 

que apresentem laudo médico, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 1º, do 

Decreto nº 1.669/2022. 



 

9 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA “OSVALDO CRUZ” 
RUA CARLOS MOSER, 91 – CENTRO – RODEIO – SC 

CEP: 89136-000 – FONE/FAX: 47-33840231 
E-mail: eebosvaldocruz@sed.sc.gov.br 

Este PlanCon-Edu incorpora as orientações constantes no artigo 2º da Portaria Conjunta 

SED/SES/DCSC nº 79/2022, a qual estabelece que o atendimento presencial dos estudantes 

deve cumprir as medidas sanitárias em vigor, incluindo os seguintes parâmetros:  

I – uso obrigatório de máscaras de proteção individual conforme regulamentação 

específica, respeitando os limites de faixa etária e de grupos específicos;  

II – instalação de dispensadores e disponibilização de frascos de álcool 70% para 

higienização das mãos em locais estratégicos, a fim de facilitar seu uso frequente; 

 III – intensificação da higienização de superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas, 

corrimãos e outros), bem como de ambientes (salas de aula, refeitórios, cozinhas, 

banheiros e outros);  

IV – os ambientes internos que possuam sistema de climatização contemplado no 

Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) devem garantir boa qualidade e 

adequada taxa de renovação do ar, conforme Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 

2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); e  

V – os ambientes internos que possuam ventilação natural devem ser mantidos com 

boa circulação de ar, com portas e janelas abertas para permitir o fluxo de ar externo 

e a ventilação cruzada e, para aumentar a eficácia da ventilação natural, poderão ser 

utilizados ventiladores de teto em baixa velocidade e na direção de fluxo reverso, 

ventiladores de coluna ou parede com fluxo de ar direcionado para a parte externa do 

ambiente ou instalação de extratores de ar ou exaustores eólicos. 

Considerando as determinações do Decreto estadual nº 1.669/2022, todas as 

atividades escolares devem ser presenciais, exceto para os estudantes que comprovarem a 

impossibilidade por meio de laudo médico. Aos estudantes que, por razões médicas 

decorrentes da Covid-19, não puderem retornar ao regime presencial, desde que 

comprovado por laudo médico, será assegurado o atendimento de forma remota pela 

unidade escolar em que o estudante estiver matriculado, conforme Art. 8º do decreto 

supracitado. 

Diante da necessidade de suspenção das aulas presenciais de uma ou mais turmas, 

em caso elevado contágio da Covid-19, o atendimento ocorrerá de forma remota pela 

unidade escolar, por meio da plataforma Google Sala de Aula e/ou por meio de material 

impresso, por um período determinado.  
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A organização das aulas de Educação Física nas unidades escolares observará a 

Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 476 de 06 de maio de 2021 e a Portaria Conjunta 

SES/FESPORTE nº 1016 de 13/09/2021. 

De acordo com o disposto no art. 1º da Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, 

bem como do art. 7º do Decreto estadual nº 1.669, de 11 de janeiro de 2022, “as 

trabalhadoras gestantes permanecerão afastadas do trabalho presencial, ficando à 

disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de trabalho remoto ou outra 

forma de trabalho a distância”. 
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA 

A estrutura do Plano de Contingência Municipal Escolar obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1. 
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3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO 

Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares da Escola de Educação Básica 

“Osvaldo Cruz”. 

A escola atende um total de 343 alunos: 

• 30 frequentam o período matutino - Ensino Fundamental - Anos Finais; 

• 101 frequentam o período noturno - Ensino Médio e Novo Ensino Médio e; 

• 212 frequentam o Ensino Médio Integral em Tempo Integral e o Novo Ensino Médio no 

período diurno. 

Os níveis e modalidades de ensino ofertado são: 

• Ensino Fundamental de 09 anos - Anos Finais; 

• Ensino Médio e; 

• Ensino Médio Integral em Tempo Integral e Novo Ensino Médio. 

No período matutino atende: 

• 01 turma de Ensino Fundamental Anos Finais (todos os dias); 

• 03 turmas do Ensino Médio Integral em Tempo Integral (todos os dias) e; 

• 04 turmas do Novo Ensino Médio (todos os dias). 

No período Vespertino atende: 

• 03 turmas de Ensino Médio Integral em Tempo Integral (segundas, terças, quartas e 

sextas-feiras) e; 

• 04 turmas do Novo Ensino Médio (segundas e quartas-feiras). 

No período Noturno atende: 

• 01 turma do Novo Ensino Médio e; 

• 03 turmas do Ensino Médio Regular (com possibilidade de abertura de uma 4ª turma) . 

A entidade possui um total de 52 servidores, sendo assim distribuídos: 

• 11 professores efetivos em exercício da docência; 

• 25 professores ACT’s.  
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• 04 efetivos exercendo função gratificada ou atribuição de exercício; 

• 04 efetivos na equipe de apoio à equipe gestora; 

• 01 professora readaptada; 

• 03 serventes terceirizados; 

• 04 cozinheiras terceirizadas. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GERAL 

 

 Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas 

de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações 

nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando 

assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da 

comunidade escolar/acadêmica. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar os cenários de riscos (com base nas ameaças, território envolvido, 

vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino); 

Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais 

específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os 

membros da comunidade escolar e cumprindo todas as recomendações oficiais; 

Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das 

dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades 

presenciais; 

Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de 

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

Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e 

funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e 

população em geral); 
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Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e 

competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19; 

Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, 

abrangendo toda a atividade do estabelecimento; 

Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas 

estratégias frente aos resultados esperados; 

Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para 

que, de imediato, possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, 

evitando ou restringindo situações de contágio; 

Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e 

metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no 

atendimento escolar; 

Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico 

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. 

 

5. CENÁRIO DE RISCO 

 Este Plano de Contingência foi elaborado para o cenário de risco específico, que 

consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são 

considerados o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem 

como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar. 

5.1 AMEAÇA(S) 

 A principal ameaça a que o Plano de contingência visa dar é uma resposta no que tem 

impacto direto no sistema cardiorrespiratório, desencadeado no organismo humano pela 

COVID-19. A transmissão ocorre através: 

a) de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal etc., projetadas por uma pessoa 
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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; 

b) de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mãode uma 

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

c) 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. 

 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). 

 Depois de o 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, causam a morte do paciente. 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, contamina 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. O quadro pode se agravar ainda mais com as novas variantes entram em circulação 

oriundos de outras regiões e países. 

 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 casos 
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graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas 

menores de contágio. Também não existem tratamentos, medicamentos 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 medicamentos 

começam a ser testados. 

 O início da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina gerou expectativa na 

população, que aguarda a sua vez para receber a dose. O processo de imunização dos 

catarinenses ocorreu  ao longo de todo o ano de 2021, seguindo ordem de grupos prioritários 

determinados pelo Ministério da Saúde. No mês de outubro do corrente ano foi liberada  a 

vacinação para os jovens a partir de 12 anos e ampliada, recentemente, para a faixa etária 

de 05 a 11 anos. A terceira dose ou de reforço está sendo aplicada em todos aqueles que já 

cumpriram o intervalo mínimo da segunda dose. Caminhamos, assim, para um futuro mais 

libertador. Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais - 

que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas: 

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/restringir novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode 

contribuir significativamente para o controle da doença e diminuir 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 de resposta e a resiliência 
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individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco; 

d) seu impacto na situação econômica global e de cada país pode 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. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 Esta escola adota o modelo físico de uma escola padrão da Secretaria de Educação 

do Estado de Santa Catarina, com oito salas de aula, sala do AEE, sala dos Professores, 

sala da Coordenação Pedagógica, Sala da Direção, Sala de Materiais, sala do Grêmio 

Estudantil, Laboratório de Informática, Laboratório de Ciências da Natureza, Biblioteca, 

Anfiteatro, Secretaria, Arquivo Morto, Refeitório, Pátio Aberto, Quadra de Areia, Campo de 

Futebol, Pista de Atletismo e Ginásio de Esporte. Tem uma área total construída de 2.248.58 

metros quadrados, e com área livre de 7.758,42 metros quadrados, implantados em um 

terreno de 10.000 metros quadrados.  

 A Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz atende atualmente, 343 alunos, advindos 

de 14 bairros, atendendo os seguintes níveis e modalidades de Ensino: Ensino Fundamental 

de 09 anos - Anos Finais; Ensino Médio, Ensino Médio Integral em Tempo Integral e Novo 

Ensino Médio. Em um dia temos na escola a circulação de aproximadamente 400 pessoas, 

sem considerar a possível presença de pais e responsáveis, prestadores de serviço 

(entregas, transporte etc.) ou outras pessoas que possam adentrar ao ambiente escolar. O 

número de refeições servidas através da merenda escolar é de aproximadamente 300 

refeições, demanda suficiente sem haver desperdícios e sem falta de alimento.  

 No recadastramento e matrícula dos alunos foi verificado que existem 

aproximadamente 205 estudantes que dependem de transporte coletivo, sendo desses, 15 

no período matutino, 139 no período integral e 51 no período noturno (Anexo 5); o restante 

utiliza transporte próprio: pedestre, bicicleta ou carona (carros e motocicletas, independentes 

de ser ou não da família). 
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 Os deslocamentos mapeados foram dos seguintes bairros: Diamantina: 10 

estudantes, Diamante: 8 estudantes, Rodeio 12: 47 estudantes, Bairro dos Lagos: 13 

estudantes, Kaspereit: 4 estudantes, Rodeio 32: 25 estudantes, Rodeio 50: 15 estudantes, 

Gávea: 19 estudantes, Rio Morto: 31 estudantes, São Pedro Velho: 15 estudantes, São 

Pedro Novo: 4, Ipiranga: 5 estudantes, Glória: 1 estudante, Rio Belo: 3 estudantes. 

 O quadro de funcionários da escola é composto por: 1 Diretor, 2 Assessores, 2 

Assistentes Técnico Pedagógicas, 1 Orientador de Convivência, 1 Assistente de Educação, 

1 Técnica em Atividades Administrativas, 1 professora readaptada na função de bibliotecária, 

6 Segundas Professoras, 11 professores efetivos, 19 professores ACT’s, 3 serventes 

terceirizados e 4 cozinheiras terceirizadas. Os funcionários se deslocam de várias cidades, 

dentre elas, Rodeio, Timbó, Indaial, Blumenau. 

 A escola localiza-se no Centro da cidade, aproximadamente 10 minutos da Unidade 

de Saúde Avançada do Município; 15 minutos do Controle de Referência para Atendimento 

ao COVID-19 no Bairro Rodeio – 50; e 20 minutos do Hospital Maternidade OASE de Timbó 

- Hospital de Referência para Atendimento ao COVID-19. 

5.3 MODELOS DE ATENDIMENTO OFERTADOS PELA ESCOLA 

 De acordo com o Decreto 1.669 de 11 de janeiro de 2022, a Escola de Educação 

Básica Osvaldo Cruz oferta apenas o modelo 100% Presencial para todos os alunos e, no 

caso de alunos com alguma condição médica que impeça a frequência presencial, o mesmo 

será atendido através de estratégias elaboradas pela própria escola, conforme parágrafo 

único do Art. 1º do mesmo decreto e Art. 8º da Portaria Normativa Conjunta SES/SED/DCSC 

Nº 79 de 18 de janeiro de 2022:  

Art. 8º Todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, deverão adotar o 
regime de atendimento presencial, ter seus Planos de Contingência Escolar para a 
COVID19 (PlanCon-Edu/COVID-19) homologados e seguir rigorosamente todas as 
medidas sanitárias em vigor. 

§ 1º Os estudantes que por razões médicas em decorrência da COVID-19 não 
puderem retornar ao regime presencial, deverão comprovar a necessidade de 
afastamento por laudo médico. 

§ 2º Nestes casos a rede de ensino deverá oferecer estratégias de atendimento, 
assegurando o ensino-aprendizagem do estudante. 

§ 3º O estudante deverá ser reavaliado semestralmente, reapresentando novo laudo 
que demonstre a necessidade da continuidade do afastamento ou a possibilidade de 
retorno às atividades presenciais. 
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• 100% Presencial: O regime 100% presencial é ofertado para todas as turmas, 

respeitando os parâmetros listados no Art. 2º, capítulo 1º da Portaria Normativa Conjunta 

SES/SED/DCSC Nº 79 de 18 de janeiro de 2022.  

5.4  ALIMENTAÇÃO/HORÁRIO LANCHE 

O horário do lanche segue os protocolos estabelecidos no Art. 24 da Portaria 

Normativa Conjunta SES/SED/DCSC Nº 79 de 18 de janeiro de 2022, e é alternado em dois 

tempos no período matutino, vespertino e noturno. Cada tempo é de quinze minutos no 

diurno e dez minutos no noturno. Nessas  situações, os alunos retornam para a sala de aula, 

após o lanche escalonado, cumprindo os regramentos de distanciamento e protocolos 

sanitários, acompanhados pelos professores e gestão escolar. O horário do almoço para os 

alunos do Ensino Médio Integral em Tempo Integral e Novo Ensino Médio ocorre em dois 

tempos diferentes e, após a alimentação, os alunos têm espaços de convivência pré-

estabelecidos para descansar até o início da aula no período vespertino, cumprindo, também, 

os regramentos de distanciamento e protocolos sanitários, acompanhados pelos professores 

e gestão escolar. 

• MATUTINO: 8h45 até 9h: 9º 1, 2ª 1, 2ª 2, 3ª 1; 

    9 h até 9h15: 1ª 1, 1ª 2, 1ª 3, 1ª 4; 

• VESPERTINO:   15h até 15h15: 2ª 1, 2ª 2, 3ª 1;  

    15h15 até 15h30: 1ª 1, 1ª 2, 1ª 3, 1ª 4; 

• NOTURNO:        19h40 até 19h50: 1ª 5, 3ª 3; 

   19h50 até 20h: 3ª 2, 2ª 3. 

• ALMOÇO: Distribuído em 2 tempos de 15 minutos:  

11:30 às 12:15: 1ª 1, 1ª 2, 1ª 3, 1ª 4 (2ªfeira e 4ªfeira) 

12h15 às 13h: 2ª 1, 2ª 2, 3ª 1 (2ªfeira, 3ªfeira, 4ªfeira, 6ªfeira) 

*Os espaços disponíveis para convivência durante o intervalo do almoço serão quatro: 

Pavilhão, Refeitório, Anfiteatro, Área Externa e Sala de Jogos. 
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 Obs.: O escalonamento do horário de alimentação poderá sofrer alterações de acordo 

com a capacidade do refeitório ou necessidade de reconfiguração. 

 

5.5 EMITI 

 Nos Projetos das turmas do EMITI ocorre a reconfiguração das turmas, cujos alunos 

são redistribuídos em novos grupos, ocupando, também, novos espaços. Nessas novas 

reconfigurações, alunos de turmas diferentes se juntam num mesmo grupo nos Projetos que 

estão sendo desenvolvidos. Para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários, os 

grupos recém-formados ocupam espaços pré-estabelecidos (Laboratórios, Sala de AEE, 

Biblioteca, salas de aula e Anfiteatro) e, após findar a aula dos projetos, os alunos retornam 

para configuração e espaço original da turma, após higienização dos mesmos. 

5.6 VULNERABILIDADE  

 A Escola de Educação Básica “Osvaldo Cruz” considera, na definição de seu cenário 

de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem: 

a) facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos 

(aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa, infectada que tosse ou espirro, 

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 negligência no seu 

cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular 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 casos, se associa a baixa 

educação científica e dificuldades de pensamento crítico;  

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

g) atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos; 

h) dependência de meios de transporte coletivos, eventualmente saturados;  

i) pouca formação dos professores para usar tecnologia na educação; 

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

computadores e notebooks e problemas na conexão à internet; 

k) horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração 

na entrada e saída das pessoas. 

5.7  AÇÕES PARA AS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

a) Divulgação e orientação frequente quanto ao cumprimento das medidas sanitárias; 

b) Monitoramento para o cumprimento das regras sociais e aplicação efetiva do PlanCon-

Edu; 

c) Ampliação e melhoria do sinal de internet na escola e distribuição gratuita de sinal de 

internet móvel para os alunos atendidos remotamente (este último oferecido pelo Governo 

do Estado); 

d) Saída escalonada das turmas ao final do período de aula e escalonamento do lanche para 

não haver aglomeração; 

e) Demarcação dos ambientes e orientação sobre da capacidade para não haver 

aglomeração; 

f) Atendimento individualizado e previamente agendado para realização de estágios 
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obrigatórios de licenciatura e pedagogia, em que é permitida somente um estagiário por vez 

observando a turma/professor e respeintando a capacidade de cada ambiente;  

g) Estratégias elaboradas para atender os alunos que por alguma condição médica não 

puderem ser atendidos presencialmente à escola. 

5.8 CAPACIDADES INSTALADAS 

 A Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz considera já ter instaladas e a instalar as 

seguintes capacidades: 

 A escola localiza-se no Centro da cidade,  aproximadamente 5 minutos da Unidade de 

Saúde Avançada do Municipio,  a aproximadamente 15 minutos do Centrode Referência para 

Atendimento ao COVID-19no Bairro Rodeio - 50 e  aproximadamente 20 minutos do Hospital 

Maternidade OASE de Timbó, hospital  Referência para Atendimento ao COVID-19 . 

 A localização da escola proporciona acesso a todo tipo de saneamento e a 

proximidade a polícia ajuda a escola na segurança.  

A escola possui: 

• Pátio aberto, ginásio de esporte, corredores para atividades ao ar livre para os alunos; 

• Formação da Comissão Escolar; 

• Dispenser em todas salas de aula e locais estratégicos da escola; 

• Máscaras e luvas;  

• Álcool em gel; 

• Termômetro para aferir temperatura, em caso de sintomas;  

• Tapetes sanitizadores na entrada principal e lugares estratégicos; 

• Totens para álcool em gel com pedal na entrada principal. 

5.9 LOCAL PARA ATENDIMENTO 

De acordo com as orientações do Decreto 1.669 de 11 de janeiro de 2022, Art. 5º, o 

estabelecimento de ensino deve  
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[...] realizar o monitoramento diário dos trabalhadores e estudantes que apresentem 
sinais e sintomas gripais em todos os turnos, isolando-os e informar imediatamente 
as autoridades de saúde do município para que sejam tomadas as medidas cabíveis 
para diagnóstico, rastreamento e monitoramento de contatos, conforme legislação 
específica. 

Assim, as seguintes ações serão realizadas: 

a) Local pré-definido para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula possam 

vir a ter algum sintoma. O aluno será acompanhado pela Coordenação ou Orientador de 

Convivência até que o responsável venha buscá-lo; 

b) Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção 

pública ou privada: 

• Se for um profissional deverá afastá-lo imediatamente das suas atividades até elucidação 

do diagnóstico; 

• Localizar o responsável e comunicar (quando estudante menor de idade); 

• Comunicar a Vigilância Sanitária ou Epidemiologia; 

• Realizar controle através de planilha de acompanhamento dos dados e suspeitas. 

c) Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos 

de casos confirmados: 

• Desinfecção do ambiente escolar; 

• Monitorar as pessoas que tiveram contato; 

• Avisar a comunidade escolar para que fiquem atentos a qualquer sintoma. 

d) Identificar possíveis grupos de risco dentro da comunidade escolar - Alunos através de 

formulário a ser preenchido pelos responsáveis e dos Profissionais através do auto 

declaração, com posterior comprovação por documento médico;  

e) Número de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência exigidas: 

• Funcionário para atender casos suspeitos durante o expediente/turno escolar, respeitando 

as medidas de distanciamento e utilização de EPI; 

• Funcionários para controlar o fluxo de alunos na entrada e saída da escola; 

• Funcionários para realizar a higienização dos refeitórios, após cada refeição, área em 

comum e outros espaços escolares. 
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f) Formação com toda a comunidade escolar na área dos hábitos e cuidados de higiene 

pessoal e relacional; 

g) Formação na área da gestão de riscos e para a promoção da saúde; 

h) Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos EPIs apropriados, diante do 

risco de infecção pelo COVID-19, para a realização das atividades, dentre eles máscaras e 

luvas; 

i) Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores (trabalhadores, prestadores de serviço, 

entre outros) utilizem máscaras durante todo o período de permanência no estabelecimento, 

sendo estas substituídas conforme recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de 

outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários ao desenvolvimento das 

atividades; 

j) Adequar à unidade escolar as normas pré-estabelecidas no Manual de Boas Práticas de 

Manipulação e os Procedimentos Operacionais Padronizados; 

k) Definir o espelho para cada sala de aula, de forma que cada aluno utilize todos os dias a 

mesma mesa e a mesma cadeira; 

l) Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de cada turma, de forma a 

condensar em menores quantidades de dias possíveis as aulas do mesmo professor, de 

forma que cada professor mude o mínimo possível de sala; 

m)  Alternar horários para áreas de uso comum, como refeitórios, pátios e quadras; 

n) Providenciar a atualização dos contatos de emergência dos alunos (também dos 

responsáveis quando aplicável) e dos trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim como 

mantê-los permanentemente atualizados; 

o) Mapeamento do grupo de alunos que dependem do transporte escolar, realizado pela 

escola em conjunto com o departamento de transporte escolar; 

p) Campanhas de conscientização, conforme as diretrizes norteadoras (através de banners 

e vídeos) explicando o protocolo adotado pela escola; 
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q) Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das medidas de 

distanciamento social, especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios e em 

outros ambientes coletivos. 

5.10 EDUCAÇÃO FÍSICA  

 As aulas de Educação Física que contemplam o Currículo escolar seguirão o 

regramento sanitário estabelecido na Portaria Conjunta SES/FESPORTE nº 1016, de 13 de 

setembro de 2021, ou outra que vier a substituí-la, conforme consta no Art. 12º, incisos VI, 

VII, VIII e IX da Portaria Normativa Conjunta SES/SED/DCSC Nº 79 de 18 de janeiro de 2022:  

VI - As aulas de Educação Física que contemplam o currículo escolar devem seguir 
o regramento sanitário estabelecido na Portaria Conjunta SES/FESPORTE nº 1016, 
de 13 de setembro de 2021, ou outra que vier a substitui-la, a qual define critérios 
para a retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas esportivas, 
conforme resultado da matriz de avaliação de risco potencial regional; 

a) É vedado o uso de quadras e ambientes para público externo de forma 
concomitante com os alunos; 

b) A escola é responsável pelo cumprimento do regulamento sanitário imposto na 
Portaria Conjunta SES/FESPORTE nº 1016 de 13 de setembro de 2021, ou outra que 
vier a substituí-la quanto ao uso da quadra e ambientes esportivos para público 
externo; 

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 regulares da escola. 

VII - As aulas de Educação Física, que contemplam o currículo escolar, devem 
preferencialmente ser planejadas e executadas em espaços abertos (ar livre), caso 
não seja possível, manter a distância de 1 m entre os participantes. 

VIII - Fica proibida a prática de esportes que envolvam superfícies e objetos que não 
possam ser higienizados; 

IX - Preferencialmente evitar as atividades com contato físico; 
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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 os estabelecimentos a que se 

destina: Preparação; Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e 

Recuperação. 

FASES SUBFASES CARACTERÍSTICAS PLANCON 

ESTADUAL 

PREPARAÇÃO 
 

Não existe epidemia ou existe em outros países de 

forma ainda não ameaçadora. 

 

 
Contenção 

 

(por vezes, 

subdividida em 

simples no início e 

alargada quando já 

há casos no 

país/estado) 

Pode ir desde quando há transmissão internacional em 

outros países ou casos importados em outros estados 

(contenção inicial) até à situação da existência de 

cadeias secundárias de transmissão em outros estados 

e/ou casos importados no estado, mas sem cadeias de 

transmissão secundária (contenção alargada). 

 

Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), 

isolamentos específicos (para evitar o contágio da 

população a partir de casos importados) e vigilância de 

entradas saídas e deslocamentos de pessoas, buscando 

erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as 

autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus 

se propaga o vírus e entra em transmissão local. 

Considera-se na fase de Contenção duas subfases 

Contenção Inicial e ContençãoAlargada. 

 
 

 

A mitigação deve começar logo quando há transmissão 

local e intensificar-se quando há transmissão sustentada 

ou comunitária. 

Alerta (quando 

somente há 

ocorrências em outros 

estados) 

 

e 

 

Perigo Iminente 

(quando há casos 

importados no estado, 

mas sem cadeias de 

transmissão 

secundária) 

 

RESPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 (podendo, se 

houver medidas 

muito firmes como 

testagem 

generalizada, 

isolamento de 

casos e 

impedimento de 

entradas chegar até 

à Supressão) 

 

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. 
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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: 

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

b) o da Unidade de Gestão Operacional, diferenciada 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; 

c) o do Sistema de Vigilância e Comunicação, incluindo as dinâmicas de comunicação e 

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

se torna necessárioimplementar. 

7.1 DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP) 

 As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se 

indicadas na sequência.  

 No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que 

seja usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H.  

 Os 5 W são: W1 – porque será feito; W2 – o que será feito; W3 – onde será feito; W4 

– quando será feito; W5 – quem fará. 

 Os dois H (também das iniciais do nome em inglês): H1 – como será feito; H2 – 

quanto custará.  
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 Os quadros síntese que seguem as sugestões das ações que serão realizadas pela 

escola: 

W1 – Porque (domínios) – MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a 

transmissão do vírus): 

O QUE  

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO  

(W4) 

QUEM  

(W5) 

COMO  

(H1) 

QUANTO 

(H2) 

  Sala de 

isolamento. 

Foi 

implantada 

na já 

existente na 

escola, onde 

até então 

era a sala do 

Grêmio 

Estudantil 

Após 

aprovação do 

Plano Escolar 

pelo Comitê 

Municipal e 

amparado 

pelos 

Decretos 

Estadual e 

Municipal. 

JÁ ESTÁ 

APTA PARA 

USO 

Equipe Gestora 

da Unidade 

Sala destinada ao 

isolamento de 

pessoas que no meio 

do expediente/aula 

possam vir a ter algum 

tipo de sintoma. O 

aluno será 

acompanhado pelo 

Monitor de Área de 

Isolamento, até que 

um responsável venha 

buscá-lo. Estabelecer 

fluxos de 

encaminhamento de 

pessoas com sintomas 

à rede de atenção 

pública ou privada, 

conforme as diretrizes 

sanitárias. Se for um 

profissional deverá 

afastá-lo 

imediatamente das 

suas atividades até 

elucidação do 

diagnóstico. Localizar 

o responsável e 

comunicar. Comunicar 

a Epidemiológica e/ou 

Vigilância Sanitária. 

Realizar controle 

através de planilha de 

acompanhamento dos 

dados e suspeitas. 

Não há 

Necessidade 

de recursos 

financeiros 

Estabelecer 

protocolos 

internos de 

testagem e 

rastreamento e 

afastamento de 

contatos de 

Na Unidade 

Escolar 

No momento 

em que 

houver a 

confirmação 

do laudo 

positivo 

Equipe de 

Serviços Gerais; 

Equipe de 

Suporte e Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Pedagógica; 

Desinfecção do 

ambiente escolar. 

Monitorar as pessoas 

que tiveram contato 

 

Avisar a comunidade 

escolar para que 

Não há 

Necessidade 

de recursos 

financeiros 
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casos 

confirmados; 

 

Equipe Gestora 

da Unidade. 

fiquem atentos a 

qualquer sintoma. 

Identificar 

possíveis 

grupos de risco 

dentro da 

comunidade 

escolar - Alunos 

 

 

Na 

comunidade 

Escolar. 

Durante a 

construção do 

Plano da 

Unidade 

Escolar. 

Equipe de 

Suporte e Apoio 

Pedagógico; 

Equipe Gestora 

da Unidade. 

Por meio de formulário 

a ser preenchido pelos 

pais ou responsáveis e 

dos Profissionais 

através da auto 

declaração, com 

posterior comprovação 

por documento médico 

Pessoa 

responsável 

pelo contato e 

com as 

pessoas. 

Exigir que todos 

os 

trabalhadores, 

familiares e 

demais pessoas 

que adentrem 

na escola 

utilizem os EPIs 

 

 

Na Unidade 

Escolar. 

Após 

aprovação do 

Plano Escolar 

pelo Comitê 

Municipal e 

amparado 

pelos 

Decretos 

Estadual e 

Municipal. 

Equipe Gestora 

da Unidade 

Escola 

Disponibilizar e exigir 

que todos os 

trabalhadores da 

Unidade utilizem 

máscaras durante 

todo o período de 

permanência no 

estabelecimento, 

sendo estas 

substituídas conforme 

recomendação de uso, 

sem prejuízo da 

utilização de outros 

Equipamentos de 

Proteção Individual 

(EPIs) necessários ao 

desenvolvimento das 

atividades; 

Exigir o uso de 

máscaras e demais 

Equipamentos de 

Proteção Individual 

(EPIs) dos 

trabalhadores, 

prestadores de 

serviço, entre outros 

que adentrem a 

Unidade Escolar 

Pessoa 

responsável 

pelo contato e 

com as 

pessoas. 

Demarcar o 

piso dos 

espaços físicos 

da Unidade 

Escolar, com 

distanciamento 

social 

recomentado.   

 

Na Unidade 

Escolar. 

Após 

aprovação do 

Plano Escolar 

pelo Comitê 

Municipal e 

amparado 

pelos 

Decretos 

Estadual e 

Municipal. 

Equipe Gestora 

da Unidade 

escolar 

Colocar barreiras 

físicas adesivas no 

piso dos espaços 

físicos, de forma a 

facilitar o cumprimento 

das medidas de 

distanciamento social, 

especialmente nas 

salas de aula, nas 

bibliotecas, nos 

refeitórios e em outros 

Necessário 

fita e placas 

de 

sinalização. 
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 ambientes coletivos. 

Na sala de aula 

recolher ou 

reorganizar as 

carteiras para cumprir 

as medidas de 

segurança de 

distanciamento. 

Rotinas de 

triagem e 

higienização.  

Na Unidade 

escolar. 

Rodízio de 

turmas 

Equipe de 

limpeza 

(Arnaldo, 

Antônio e 

Lucimar 

Utilizando os produtos 

necessários para 

desinfecção e 

higienização do 

ambiente. 

 

Necessário. 

Desativação de 

bebedouros 

com disparo 

para boca.  

Na Unidade 

escolar. 

Antes do 

retorno ao 

apoio 

pedagógico. 

 

Equipe gestora. 

Colocando lona para 

desativação. 

 

Necessário. 

Sem custo 

Rotina de 

revezamento de 

horário. 

Na Unidade 

escolar 

Durante o ano 

letivo. 

Comunidade 

escolar 

Na entrada, saída, 

recreios alimentação, 

deslocamentos 

coletivos no ambiente 

escolar. 

 

Sem custo 

Disponibilidades 

de EPIs 

Na Unidade 

escolar 

Durante o ano 

letivo. 

Comunidade 

escolar 

Como máscaras, 

álcool gel, papel 

toalha, dispense, 

tapetes, termômetros, 

luvas.   

 

Material 

recebido da 

SED – cartão 

CPESC 

Campanhas de 

conscientização 

e informação. 

Na 

comunidade 

escolar 

Na Unidade 

escolar 

Comissão 

escolar 

Vídeos, banners 

divulgados nas redes 

sociais da escola. 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar. 

 

Rotinas de 

triagem na 

entrada e saída 

da escola 

Na Unidade 

escolar 

Durante o ano 

letivo. 

Equipe gestora 

Obedecendo o 

cronograma da 

unidade escolar. 

Aferindo a 

temperatura com 

termômetro digital. 

Material 

recebido da 

SED 

 

W1 - Por que (domínios) – QUESTÕES PEDAGÓGICAS: 

O QUE  

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO  

(W4) 

QUEM  

(W5) 

COMO  

(H1) 

QUANTO 

(H2) 
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Assegurar o acesso 

e a permanência na 

Educação Básica; 

Na 

comunidade 

Escolar. 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores. 

Através de 

metodologias 

inovadoras e o 

comprometimento de 

toda comunidade 

escolar no processo 

de ensino 

aprendizagem. 

 

 

 

 

Necessário 

Assegurar a gestão 

democrática no 

planejamento de 

retomada das aulas 

presenciais; 

Na Unidade 

Escolar 

Durante a 

construção 

do Plano da 

Unidade 

Escolar e no 

andamento 

do ano letivo. 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Pedagógica; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Por meio da 

organização do 

plano juntamente 

com a comunidade 

escolar 

 

 

Necessário 

 

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 

comunidade 

Escolar. 

No momento 

em foi 

confirmada o 

provável 

retorno 

através de 

reuniões com 

a CRE e 

SED. 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Por meio de 

formulário a ser 

preenchido pelos 

pais ou responsáveis 

e dos Profissionais 

através de 

comprovação por 

documento médico 

 

 

 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar. 

Realizar, para 

estudantes da 

Educação Especial, 

uma avaliação com a 

equipe pedagógica, 

professores, 

colhendo a posição 

da família com 

relação ao retorno 

presencial, com foco 

na funcionalidade e 

autonomia, e 

garantindo a 

continuidade das 

atividades remotas. 

Na unidade 

escolar e no 

trabalho 

remoto dos 

professores 

e 

coordenação 

e gestão 

pedagógica. 

Durante o 

ano letivo. 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade, 

professores 

regentes e 

professores de 

apoio. 

No trabalho 

pedagógica da 

atividades remotas e 

conversas com a 

família desses 

alunos. 

 

 

 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar. 

Fazer o mapeamento 

dos estudantes que 

não tiveram acesso 

Na Unidade 

Escolar. 

Durante o 

período das 

atividades 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Através de tabelas 

online realizadas 

pela gestão 

 

 



 

33 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA “OSVALDO CRUZ” 
RUA CARLOS MOSER, 91 – CENTRO – RODEIO – SC 

CEP: 89136-000 – FONE/FAX: 47-33840231 
E-mail: eebosvaldocruz@sed.sc.gov.br 

às atividades 

presenciais, durante 

o período de 

pandemia e 

daqueles que 

tiveram acesso, mas 

não realizaram as 

atividades propostas; 

pedagógicas 

não 

presenciais 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores. 

pedagógica desde o 

início das atividades 

pedagógicas não 

presenciais, 

juntamente com os 

professores. 

 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar. 

Definir os grupos 

com prioridade para 

serem atendidos 

presencialmente, 

observando que os 

critérios devem ser 

validados, 

preferencialmente, 

em diálogo com as 

comunidades 

escolares; 

Na Unidade 

Escolar. 

Durante o 

período de 

retorno apoio 

pedagógico. 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Formulários a serem 

respondidos pelos 

pais e assinatura do 

termo de aceite na 

escola. 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar 

Assegurar as 

atividades escolares 

não presenciais aos 

estudantes com 

especificidades que 

não poderão retornar 

aos estudos 

presencialmente; 

 

No sistema 

Google 

Classroom 

ou na escola 

buscar as 

atividades 

impressas 

Durante o 

ano letivo. 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores. 

Continuar garantindo 

a realização das 

atividades online ou 

impressas, buscar 

sempre o contato 

semanal desses 

alunos. 

 

 

 

Necessário  

Orientar, quando 

necessário, os 

estudantes que 

retornarem às 

atividades 

presenciais para 

que, 

obrigatoriamente, 

cumpram de forma 

concomitante as 

atividades do regime 

de ensino não 

presencial; 

Na Unidade 

Escolar 

Durante ao 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores. 

Comunicar sempre 

quando está no 

apoio pedagógico a 

importância de 

realizar as atividades 

concomitantes. 

Garantindo o ano 

letivo. 

 

 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar 

Orientar que sejam 

elaboradas, pelos 

órgãos competentes, 

normas que tratem 

da autonomia de 

pais e responsáveis 

para exercer a 

escolha pela 

manutenção do 

ensino totalmente 

 

SED –CRE 

Escola 

 

Antes de 

retorno do 

apoio 

pedagógico 

 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade, SED 

e CRE 

 

Elaboração do termo 

de compromisso da 

SED. Até 24/10 

 

 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar 
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remoto aos 

estudantes sob sua 

responsabilidade e 

do compromisso de 

apoio e 

acompanhamento 

das atividades 

educacionais 

propostas 

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; 

SED –CRE 

Escola 

Durante o 

ano letivo. 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade, SED 

e CRE 

Através da 

adequação curricular 

presente devido a 

pandemia. 

Necessidade 

de parceira 

Orientar pela 

obrigatoriedade da 

realização das 

atividades não 

presenciais aos 

estudantes que, por 

determinado motivo, 

não participarem das 

atividades 

presencialmente; 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo. 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade 

Através de 

conversas com os 

pais e estes alunos, 

explicando a 

obrigatoriedade da 

realização pois, 

garante a frequência 

escolar. 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar 

Realizar busca 

ativados estudantes 

que não retornarem 

às atividades 

presenciais e/ou não 

estão realizando as 

atividades não 

presenciais; 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores, 

Conselho 

Tutelar. 

Comunicação aos 

pais ou responsáveis 

(telefone, WhatsApp 

e relatório ao 

Conselho Tutelar), 

 

Necessidade 

de parceira 

com a 

comunidade 

escolar 

Definir estratégias de 

apoio pedagógico 

aos estudantes que 

não acompanharam 

ou não conseguiram 

assimilar 

significativamente os 

conhecimentos 

durante as atividades 

não presenciais 

propostas 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores. 

Atividades de 

feedback, semanas 

de atividades 

integradoras com a 

família, projetos por 

áreas de 

conhecimento, 

palestras online. 

 

Necessário 
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Divulgar 

amplamente, para 

toda a comunidade 

escolar, 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 

COVID-19 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores 

Reuniões periódicas 

no Google Meet, 

com os pais, alunos, 

rodas de conversas, 

comunicação através 

das redes sociais 

(WhatsApp, 

Facebook, 

Instagram, Blog, 

Google Classroom). 

 

Necessário. 

 

Ampliar o acesso à 

internet, a 

dispositivos 

eletrônicos e à 

infraestrutura 

adequada às TIC’s; 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade e os 

professores 

Através do Programa 

Educação Básica de 

Qualidade (PDDE). 

 

Programas  

da  

SED 

Estabelecer 

planejamento 

organizacional e 

pedagógico 

adaptativo. 

visto que a volta às 

aulas deve ser 

gradual, por etapas 

ou níveis, e 

escalonadas, 

conforme 

determinações 

sanitárias; 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade 

Através das 

orientações legais 

tanto do Estado 

como do Município. 

 

Necessidade 

de parceira 

Prever a 

necessidade de 

apoio psicossocial a 

estudantes, 

familiares e 

profissionais da 

educação. 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade, 

professores 

Acolhimento – 

preparação do 

ambiente escolar e 

atividades de 

motivação. 

 

Necessidade 

de parceira 



 

36 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA “OSVALDO CRUZ” 
RUA CARLOS MOSER, 91 – CENTRO – RODEIO – SC 

CEP: 89136-000 – FONE/FAX: 47-33840231 
E-mail: eebosvaldocruz@sed.sc.gov.br 

Garantir a validação 

das atividades não 

presenciais para 

cômputo do 

cumprimento da 

carga horária mínima 

legal vigente 

estipulada para cada 

etapa e modalidade 

de ensino; 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Ofertando as 

atividades 

pedagógicas não 

presenciais se forma 

remota e impressas, 

com cronograma 

quinzenal. 

 

Necessidade 

de parceira 

Adequar o Projeto 

Político-Pedagógico 

considerando o 

contexto vigente e a 

matriz flexibilizada; 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Seguindo a 

legislação vigente. 

Necessidade 

de parceira 

Promover atividades 

educativas sobre 

higienização e 

etiqueta respiratória; 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Seguindo a 

legislação vigente. 

Necessidade 

de parceira 

Retomada das 

atividades escolares. 

 

 

Unidade 

escolar 

De segunda-

feira a 

quinta-feira, 

período 

matutino, 

duas horas 

diárias.  

Retomada 

gradual – por 

etapas ou 

níveis.  

anexo 5 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Seguindo o 

Programa de Apoio 

Pedagógico 

Presencial. 

SED 

 

Necessidade 

 

Currículo/ 

adequação curricular 

Unidade 

Escolar 

Durante a 

retomada do 

Apoio 

Pedagógico 

Presencial.  

 

 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade, SED, 

CRE.  

Seguindo a matriz 

curricular - os 

componentes 

temáticos: Leitura e 

Produção Textual – 

PAP; 

Conceitos 

Matemáticos; Saúde 

e Sustentabilidade –

PAP; Cultura e 

Sociedade. 

Tabela anexo 5 

 

Recursos 

SED  



 

37 
 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA “OSVALDO CRUZ” 
RUA CARLOS MOSER, 91 – CENTRO – RODEIO – SC 

CEP: 89136-000 – FONE/FAX: 47-33840231 
E-mail: eebosvaldocruz@sed.sc.gov.br 

Avaliação do 

processo de 

aprendizagem dos 

estudantes   

No apoio pedagógico  

Unidade 

escolar 

Durante a 

retomada do 

Apoio 

Pedagógico 

Presencial 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Relatórios descritivos 

apresentados ao 

conselho de classe.  

 

Necessário. 

Garantir a validação 

das atividades não 

presenciais para 

cômputo do 

cumprimento da 

carga horária mínima 

legal. 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Através da entrega 

das atividades tanto 

on-line com 

impressas. 

Necessário 

Reestruturação do 

calendário escolar 

Unidade 

escolar 

Durante o 

ano letivo 

Equipe de 

Suporte e 

Apoio 

Pedagógico; 

Equipe 

Gestora da 

Unidade. 

Através do 

envolvimento da 

comunidade escolar. 

Necessário 

 

W1 - Por que (domínios) – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:  

 
O QUE  

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO  

(W4) 

QUEM  

(W5) 

COMO  

(H1) 

QUANTO 

(H2) 

Atualização do Manual 

de Boas Práticas de 

Manipulação e os 

procedimentos 

Operacionais 

Padrão 

Na Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada às 

aulas 

Empresa 

terceirizada. 

Reunir equipe 

responsável pela 

produção e 

manipulação de 

alimentos 

Adequar as 

normas e 

procedimentos 

considerando 

recomendações 

COVID 19 

Não há 

necessidade de 

recursos 

financeiros 

Capacitação da equipe 

que realiza os 

procedimentos 

alimentares quanto às 

novas normas de 

elaboração, 

acondicionamento, 

preparo, modo de 

servir, recolhimento e 

limpeza de utensílios, 

Na Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada 

das aulas, 

durante o 

retorno 

Empresa 

terceirizada. 

Reunir a equipe 

responsável pela 

produção de 

alimentos para o 

treinamento 

 

Definir dia, 

horário, forma 

Verificar se há 

necessidade de 

recursos 

financeiro 
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entre outros da COVID-

19; 

(presencial ou 

virtual), materiais 

etc. 

Testagem do método e 

monitorar o processo 

estabelecido, 

Na Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada 

das aulas, 

durante o 

retorno 

Empresa 

terceirizada 

Realizar simulado 

de alimentação 

 

Estabelecer forma 

de monitoramento 

diário 

Verificar se há 

necessidade de 

recursos 

financeiro 

Orientar o trabalhador 

que os uniformes 

devem ser trocados, no 

mínimo, diariamente e 

usados exclusivamente 

nas dependências de 

armazenamento, 

preparo 

e distribuição dos 

alimentos; 

Na Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada 

das aulas, 

durante o 

retorno 

Empresa 

terceirizada 

Através de 

orientações e 

reunião 

juntamente com 

os trabalhadores. 

Verificar se há 

necessidade de 

recursos 

financeiro 

Estabelecer horários 

alternados de 

distribuição de 

alimentos e utilização 

de refeitórios e praças 

de alimentação, com o 

objetivo de evitar 

aglomerações; 

Na Unidade 

Escolar 

Na 

retomada 

das aulas, 

durante o 

no letivo 

Empresa 

terceirizada, 

gestão 

escolar. 

Orientando os 

trabalhadores e os 

alunos. 

Não há 

necessidade de 

recursos 

financeiros 

Realizar 

formação/treinamento 

com os profissionais 

envolvidos em todos os 

processos da 

alimentação na escola 

(recebimento, 

armazenamento, 

preparo, distribuição, 

acompanhamento e 

fiscalização), seguindo 

os procedimentos 

estabelecidos nas 

diretrizes sanitárias, 

planos de 

contingências e 

protocolos escolares; 

Na Unidade 

Escolar 

Na 

retomada 

das aulas, 

durante o 

no letivo 

Empresa 

terceirizada, 

gestão 

escolar. 

Formação e 

treinamento com 

profissionais da 

área. 

Verificar se há 

necessidade de 

recursos 

financeiro. 

 

W1 – Porque (domínios) – TRANSPORTE ESCOLAR:  
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O QUE  

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO  

(W4) 

QUEM  

(W5) 

COMO  

(H1) 

QUANTO 

(H2) 

Mapeamento do 

grupo de alunos 

que dependem 

do transporte 

escolar. 

Na 

comunidade 

escolar. 

Durante a 

construção do 

plano de 

contingência 

da Unidades 

Escolar. 

Equipe Gestora; 

Equipe 

Levantamento 

realizado no 

sistema SIGESC 

 

Sem custos 

Medidas gerais 

envolvendo 

veículos e 

passageiros 

SEMED - 

Rodeio 

Antes do 

retorno às 

aulas 

Secretaria da 

Educação 

Município e 

Estado 

Controle do limite 

de passageiros e 

da lotação 

Seguir as regras de 

distanciamento, 

intervalos entre 

bancos, entrada e 

saída de pessoas, 

uso de máscaras, 

controle da 

temperatura etc. 

Padronizar 

procedimentos de 

limpeza, 

higienização e 

controle 

Verificar se é 

necessário 

recurso 

financeiro 

Medidas 

voltadas aos 

prestadores de 

serviços 

SEMED - 

Rodeio 

Antes do 

retorno às 

aulas 

Secretaria da 

Educação 

Município e 

Estado 

Orientação e 

treinamento dos 

servidores e 

prestadores de 

serviços quanto às 

medidas sanitárias 

e sua correta e 

adequada 

aplicação; 

Notificação de 

casos suspeitos 

Verificar se é 

necessário 

recurso 

financeiro 

Medidas com 

foco aos pais e 

responsáveis 

SEMED – 

Rodeio, 

Escola 

Antes do 

retorno às 

aulas 

SEMED – 

Rodeio, 

Escola 

Realizar campanha 

de orientação para 

uso de transporte 

próprio e 

recomendações e 

cuidados com os 

filhos na utilização 

de transporte 

escolar 

Verificar 

montante de 

recursos 

necessários 

para atender a 

demanda 

Medidas 

cabíveis as 

autoridades 

fiscalizadoras 

SEMED – 

Rodeio, 

Escola 

Antes da 

retomada das 

aulas e 

durante o 

retorno. 

 Promover ações e 

intensificar 

operações de 

fiscalização e 

controle 

Verificar 

montante de 

recursos 

necessários 
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Verificar uso de 

EPIs e EPC’s 

conforme 

recomendação 

sanitária. 

para atender a 

demanda 

 

W1 - Por que (domínios) – GESTÃO DE PESSOAS:  

O QUE  

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO  

(W4) 

QUEM  

(W5) 

COMO  

(H1) 

QUANTO 

(H2) 

Estabelecer 

Definir número 

de funcionários 

para auxiliar na 

execução e 

fiscalização das 

normas de 

convivência 

Exigidas. 

Em todos os 

espaços da 

Unidade 

Escolar, 

conforme 

atribuição 

delegada. 

Após a 

aprovação do 

Plano Escolar 

pelo Comitê 

Municipal e 

amparado 

pelos Decretos 

Estadual e 

Municipal. 

Equipe Gestora; 

Equipe de 

serviços gerais; 

Servidor 

designado para 

atuar na sala de 

isolamento; 

Servidor 

designado para 

atuar na entrada 

e saída da 

Unidade Escolar 

Será 

disponibilizado 

Funcionário para 

sala de isolamento, 

respeitando às 

medidas de 

distanciamento e 

utilização de EPI, 

que deverá 

monitorar o aluno 

até que o 

responsável 

chegue. Será 

disponibilizado 

funcionários que irá 

aferir as 

temperaturas das 

pessoas na 

Unidade Escolar, 

na entrada e saída 

dos mesmos. 

Funcionários para 

realizar a 

higienização dos 

refeitórios, após 

cada refeição, área 

em comum e outros 

espaços escolares 

 

Necessidade 

de parceira 

Realizar 

Formações com 

toda a 

comunidade 

escolar. 

Na Unidade 

Escolar. Via 

mídias/ferram

entas 

Tecnológicas. 

Durante e 

após a 

construção do 

Plano da 

Unidade 

Escolar. 

Equipe Gestora 

em parceria 

com a 

Comissão 

Escolar, 

Secretaria da 

Saúde/Vigilânci

a Sanitária, 

Assistência 

Social, 

Secretaria de 

Segurança 

Formação na área 

dos hábitos e 

cuidados de 

higiene pessoal e 

relacional; 

Formação na área 

da gestão de riscos 

e para a promoção 

da saúde; 

Capacitar os 

trabalhadores, 

Considerar 

valores para 

material 

didático, 

alimentação, 

deslocamento 

etc., se for 

presencial 
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Pública, 

Secretaria de 

Defesa Civil, 

entre outras 

parcerias a 

serem 

estabelecidas 

disponibilizar e 

exigir o uso dos 

EPIs apropriados, 

diante do risco de 

infecção pelo 

COVID-19, para a 

realização das 

atividades, dentre 

eles máscaras e 

luvas. 

Mapeamento de 

Grupos de Risco 

Na Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada das 

Aulas e 

durante 

Gestão 

pedagógica e 

coordenação 

pedagógica 

Orientar quanto a 

apresentação de 

documentos 

comprobatórios 

diagnosticar 

quantidade de 

estudantes e 

servidores que se 

enquadram no 

grupo de risco. 

Elaborar formulário 

específico para 

proceder a 

avaliação 

diagnóstica. 

 

Necessidade 

de parceira.  

Treinamento e 

capacitação 

quanto às 

diretrizes e 

protocolos 

escolares, 

sanitários, de 

transporte 

público e 

escolar, entre 

outros. 

Na Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada das 

Aulas e 

durante 

Instituições 

parceiras 

Organização de 

exercícios 

simulados de mesa 

Considerar 

valores para 

material 

didático, 

alimentação, 

deslocamento 

etc., se for 

presencial 

Organização do 

trabalho 

presencial e 

trabalho remoto. 

Na Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada das 

Aulas e 

durante 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica 

Planejar em 

conjunto com a 

coordenação 

pedagógica e 

professores 

procedimentos para 

aulas presenciais e 

remotas 

Distribuir tarefas 

administrativas que 

possam ser 

realizadas 

remotamente 

Preparar material 

para aulas remotas 

Verificar se 

haverá 

necessidade 

de recursos 

financeiros e o 

montante 
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e meio de chegar 

aos estudantes 

Acolhimento e 

Apoio 

Psicossocial 

Na Unidade 

Escolar 

Ao recomeçar 

as aulas e no 

durante o 

retorno 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

representantes 

do NEPRE  

Preparar um 

ambiente acolhedor 

para recepção da 

comunidade 

escolar 

Promover 

campanhas 

motivacionais 

utilizando 

diferentes meios de 

comunicação. 

Prestar apoio 

psicossocial tanto 

ao corpo discente 

quanto ao docente 

e outros servidores. 

Estabelecer 

parcerias com 

universidades, 

assistência social 

local entre outros 

para atendimento 

das demandas 

escolares 

 

Verificar se 

haverá 

necessidade 

de recursos 

financeiros e o 

montante 

 

W1 - Por que (domínios) –TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO: 

O QUE  

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO  

(W4) 

QUEM  

(W5) 

COMO  

(H1) 

QUANTO 

(H2) 

Oportunizar a 

participação de 

todos os 

funcionários da 

escola nas 

capacitações e 

formações 

 

Secretaria de 

Educação, 

Escolas 

Assim que 

divulgado 

Plano de 

contingência. 

 

SED – e 

profissionais de 

saúde 

Plataformas digitais 

(webs 

conferências/ 

webinar, live) 

Verificar a 

quantidade de 

recursos 

necessários - 

SED 

Tutorial, para os 

responsáveis 

pela 

apresentação 

dos assuntos 

Secretaria de 

Educação, 

Escolas 

Assim que 

divulgado 

Plano de 

contingência 

 

SED – e 

profissionais de 

saúde 

Plataformas digitais 

(webs 

conferências/ 

webinar, live) 

Verificar a 

quantidade de 

recursos 

necessários - 

SED 

Treinamento 

para as equipes 

escolares sobre 

a aplicação das 

Secretaria de 

Educação, 

Escolas 

Assim que 

divulgado 

 Plataformas digitais 

(webs 

conferências/ 

Verificar a 

quantidade de 

recursos 
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diferentes 

diretrizes e 

protocolos 

Plano de 

contingência 

SED – e 

profissionais de 

saúde 

webinar, live) necessários - 

SED 

Participação de 

simulados de 

mesa 

Unidade 

escolar home 

office 

Antes do 

retorno às 

aulas 

Direção, 

professores, 

servidores 

Realização on-line 

utilizando 

plataformas virtuais 

Não há custo 

Realização de 

simulados de 

campo nas 

unidades 

escolar 

Unidade 

escolar home 

office 

Antes do 

retorno às 

aulas 

Direção, 

professores, 

servidores, 

SCO. 

Exercício realizado 

nas unidades 

escolares testando 

os protocolos 

estabelecidos 

Exercício 

realizado nas 

unidades 

escolares 

testando os 

protocolos 

estabelecidos 

Identificar as 

principais 

funções a serem 

desenvolvidas 

nas Unidades 

de Gestão 

Operacional 

(Sistemas de 

Comando 

Operacionais- 

SCO/ Comitês 

Escolares) 

Unidade 

escolar 

Antes do 

retorno das 

aulas 

Direção, 

professores, 

servidores, SCO 

Realização de 

reuniões on-line 

utilizando 

plataformas virtuais 

Não há custo 

Desenvolver 

programas de 

capacitação 

para os alunos e 

para os 

professores e 

servidores que 

não integrem o 

SCO. 

Unidade 

escolar 

No retorna das 

aulas 

Comunidade 

escolar 

Focando o 

distanciamento 

social envolvendo 

os diferentes 

espaços físicos e 

usos do ambiente 

escolar; medidas 

de monitoramento, 

detecção e 

encaminhamento 

de casos suspeitos; 

dinâmica de 

informação e 

comunicação para 

gestão da crise 

sanitária, etc.). 

Não há custo 

Utilizar 

diferentes 

cenários de 

risco nas 

simulações e 

reunir o maior 

número de 

situações que 

os alunos 

Unidade 

escolar 

No retorna das 

aulas 

Comunidade 

escolar 

Conversas e 

colocar exemplo 

como: Trajeto de 

ida e volta da 

escola: carro, 

ônibus, carona, 

bicicleta. 

Na escola: entrada, 

saída, durante as 

Não há custo 
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vivenciam na 

escola, 

visualizando-as 

na perspectiva 

de prevenção ao 

Coronavírus, 

aulas, intervalo, ida 

e volta ao banheiro, 

Momento do 

lanche. 

Ao chegar em 

casa: medidas de 

higienização e 

segurança. 

 

W1 - Por que (domínios) – INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 

O QUE 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANTO 

(H2) 

Organizar um 

plano de 

comunicação 

para orientar a 

comunidade 

escolar sobre os 

procedimentos 

alimentares, de 

transporte, de 

medidas 

sanitárias, 

questões 

pedagógicas, de 

gestão de 

pessoas, de 

treinamento e 

capacitação, de 

finanças. 

 

Secretaria de 

Educação, 

Unidades 

Escolares em 

parceria com 

Saúde, 

Assistência, 

Proteção e 

Defesa Civil, 

entre outras. 

Antes da 

retomada das 

aulas, durante 

o retorno até a 

normalidade 

 

Setor de 

Comunicação 

(quando 

houver), SCO, 

Coordenadorias 

regionais e 

municipais etc. 

Articular parcerias 

interinstitucionais. 

Utilizar diferentes 

meios de 

comunicação 

(mídias sociais, 

grupos de 

WhatsApp, 

encontros virtuais, 

etc.). 

Estabelecer o tipo 

de comunicação a 

ser feita: aviso, 

alerta, newsletter, 

etc. 

Verificar se 

haverá 

necessidade 

de recursos 

financeiros e o 

montante. 

Estabelecer o 

processo de 

comunicação 

entre o SCO, a 

comunidade 

escolar, a 

comunidade 

externa e os 

meios de 

comunicação 

locais. 

Secretaria de 

Educação, 

Unidade 

escolar, 

Coordenadoria 

Regional 

Antes da 

retomada das 

aulas, durante 

o período até 

o retorno 

definitivo. 

 

SCO, Setor de 

Comunicação 

Definir um 

fluxograma de 

informações. 

Contatar com 

meios de 

comunicação locais 

(rádios, TV, 

imprensa). 

 

Estabelecer quem 

será o interlocutor 

Verificar 

quantitativo de 

recursos 

financeiros 

demandados 

 

W1 - Por que (domínios) – FINANÇAS: 
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O QUE 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANTO 

(H2) 

Identificar fonte 

de recursos e 

valores para 

aquisição de 

materiais, 

equipamentos e 

produtos 

necessários 

para a 

segurança 

sanitária e 

pedagógica do 

público alvo. 

 

Secretaria 

Educação ou 

Unidade 

Escolar 

 

Imediatamente 

 

Setor 

Financeiro, 

Licitação 

SED 

Identificar rubricas 

e fontes de recurso 

existentes Informar 

quantitativo 

existente e 

necessidade de 

buscar recursos 

externos 

Orientar quanto a 

formas de 

aquisição 

Valor 

correspondent

e as 

necessidades 

apontadas nas 

diferentes 

diretrizes e 

protocolos 

Aquisição de 

EPIs (máscaras, 

termômetros 

para medição 

temperatura, 

lixeiras com 

tampa, etc.) na 

quantidade 

suficiente para 3 

meses. 

Secretaria 

Educação ou 

Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada das 

aulas. 

 

Setor 

Financeiro, 

Licitação 

SED 

Definir a 

quantidade 

necessária 

Elaborar a TR 

Licitar ou Ata de 

Registro de Preço 

Proceder a 

aquisição e 

controlar 

Valor 

correspondent

e a quantidade 

solicitada 

Aquisição de 

álcool 70 % e 

álcool gel. 

Secretaria 

Educação ou 

Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Setor 

Financeiro, 

Licitação 

SED 

Definir a 

quantidade 

necessária 

Elaborar a TR 

Licitar ou Ata de 

Registro de Preço 

Proceder a 

aquisição e 

controlar 

Valor 

correspondent

e a quantidade 

solicitada 

Aquisição de 

EPC’s como 

termômetros 

para medição 

temperatura, 

lixeiras com 

tampa, 

dispensadores 

em álcool gel, 

etc., na 

quantidade 

suficiente para 3 

meses 

Secretaria 

Educação ou 

Unidade 

Escolar 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Setor 

Financeiro, 

Licitação 

SED 

Definir a 

quantidade 

necessária 

Elaborar a TR 

Licitar ou Ata de 

Registro de Preço 

Proceder a 

aquisição e 

controlar 

Valor 

correspondent

e a quantidade 

solicitada 
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7.2 UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL 

A Escola de Educação Básica Osvaldo Cruz adota, para acompanhar a execução do 

Plano, a seguinte Unidade de Gestão Operacional: 

 Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no 

organograma deve ser devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-

mail, WhatsApp da pessoa com poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade 

pode-se criar um mural para comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos 

de emergência. 

7.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO 

7.3.1 Dispositivos Principais 

  O sistema de vigilância e comunicação tem como elementos centrais dispositivos 

que integram o Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à 

COVID-19: 

Figura 2: Organograma de um Sistema de Comando Operacional (SCO) 
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a) O mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios catarinenses; 

b) o perfil epidemiológico na plataforma multi escalas 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 escolares; 

c) simulados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas em escolas. 

 

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 (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 pela Unidade de Gestão Operacional. 

Os registros diários da atividade da escola, 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 que a serem alterados, serão realizados 

em boletins de preenchimento expedito como o modelo do Anexo 2. 

As avaliações mais detalhadas, de periodicidade semanal serão realizadas em 

relatórios como modelo disponibilizado Anexo 3. 
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Além do monitoramento, a efetiva fiscalização do cumprimento das diretrizes e 

protocolos estabelecidos neste Plano de Contingência e possíveis documentos 

complementares colaboram para o êxito no combate à disseminação do Coronavírus. 

A composição da Comissão Escolar da nossa Unidade Escolar: 
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8. MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS PARA COVID-19 

 

 Identificar previamente os casos suspeitos de COVID-19 é uma importante ferramenta 

no controle da disseminação do vírus na comunidade escolar, e para tal recomenda-se: 

• Orientar os trabalhadores e alunos a informar imediatamente ao responsável pelo 

estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no estabelecimento, caso 

apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas, 

suspeitas ou confirmadas com COVID-19; 

• Realizar observação/monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com sintomas de 

síndrome gripal, em todos os turnos; 

• Selecionar e treinar trabalhadores para conduzirem as ações quando se depararem com 

indivíduo com síndrome gripal, de forma a se protegerem e protegerem a comunidade 

escolar de possível contaminação; 

• Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar uma sala de isolamento 

para casos que apresentem sintomas de síndrome gripal; 

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

e realizar as seguintes ações: 

a) 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 às medidas de distanciamento e utilização de EPI, 

aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos 

familiares ou responsáveis; 

b) se aluno maior de idade, mantê-lo em área segregada, com acompanhamento de um 

trabalhador do estabelecimento, respeitando às medidas de distanciamento e utilização de 

EPI até a definição dos encaminhamentos; 

c) se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente das suas atividades até 

elucidação do diagnóstico. 
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• Definir fluxos claros de condução e saída dos casos suspeitos da sala de isolamento e do 

estabelecimento escolar; 

• Notificar imediatamente casos suspeitos para a Vigilância Epidemiológica local, para 

orientações e encaminhamentos; 

• Reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como 

da área de isolamento; 

• Garantir a notificação da rede de saúde do município de residência, no caso de 

trabalhadores e alunos que residam em outros municípios; 

• Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores e alunos 

afastados para isolamento por COVID-19; 

• Garantir, sem prejuízos de aprendizagem, o retorno dos alunos após a alta e a autorização 

da área da saúde; 

• Monitorar o retorno dos alunos após a alta e a autorização da área da saúde, evitando 

evasão e abandono escolar. 

 

8.1 CONDUTAS ESPECÍFICAS PARA SERVIDORES E ALUNOS DOS ANOS FINAIS 

E ENSINO MÉDIO 
 

 As medidas para a identificação e condução de casos suspeitos ou confirmados para 

COVID-19 devem seguir o estabelecido no Art. 19 para Portaria Normativa Conjunta 

SES/SED/DCSC Nº 79 de 18 de janeiro de 2022:  

Art. 15. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de 
Contingência as seguintes medidas para adequação dos espaços físicos a fim de 
combater e mitigar o contágio da COVID-19: 

I - Organizar o espaço da sala de aula, quando possível, de forma que cada estudante 
se acomode individualmente, de forma a utilizar todos os dias à mesma mesa e a 
mesma cadeira, identificando-as; 

II - Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido como o número máximo 
permitido de pessoas presentes simultaneamente no mesmo ambiente, 
disponibilizando esta informação nos locais, conforme previsto na legislação do 
sistema de educação a qual a instituição de ensino se enquadra. 
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III - Manter as medidas de distanciamento social nos espaços coletivos da escola, 
como, bibliotecas, refeitórios, pátios, evitando aglomerações; 

IV - Quando houver a utilização de catracas de acesso e/ou sistemas de registro de 
ponto por biometria digital, disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas de 
efeito similar para higienização das mãos antes e depois da identificação pela 
biometria, bem como afixar cartazes próximos com esta orientação; e/ou higienizar 
os equipamentos após cada uso com álcool 70% ou preparações antissépticas ou 
sanitizantes de efeito similar, respeitando as características do equipamento quanto 
à escolha do produto. 

V - Estabelecer sentido único nos corredores, para coordenar os fluxos de entrada, 
circulação e saída de alunos e trabalhadores, evitando cruzamentos e aglomerações. 

VI - Definir pontos exclusivos para entradas e saídas nos estabelecimentos que 
disponham de mais de um acesso. Para estabelecimentos que disponham de um 
único acesso, definir e identificar áreas para acessos e saídas, de forma a 
proporcionar condições que evitem ou minimizem o cruzamento e congestionamentos 
das pessoas na mesma linha de condução, se necessários, escalonar horários; 

VII - Organizar os horários de intervalo das refeições, de utilização de ginásios, 
bibliotecas, pátios, entre outros, sendo proibido a aglomeração de alunos e 
trabalhadores nas áreas comuns; 

VIII - Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos com o contato 
das mãos, para estabelecimentos que disponham de estacionamentos, em especial 
se utilizarem sistemas de digitação numérica ou de biometria digital, tanto para alunos 
quanto para trabalhadores e visitantes; 

IX - Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores ou visitantes no interior das 
dependências dos estabelecimentos de ensino, porém, nos casos em que o acesso 
ocorrer, devem ser preservadas as regras de distanciamento mínimo obrigatório e o 
uso de máscara; 

X - Assegurar que todos os pais, responsáveis ou cuidadores cumpram as regras de 
uso de máscara e de distanciamento mínimo obrigatório nas dependências externas 
do estabelecimento de ensino, na entrada ou na saída de alunos e, quando aplicável, 
sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa; 

XI - 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 
equipamento. Caso não seja possível lacrar ou remover 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 recipientes de uso individual, 
mantendo disponível álcool a 70% ao lado do bebedouro, com recomendação de 
higienização das mãos antes e após a retirada da água; 

XII - Fica facultada a aferição da temperatura dos alunos, trabalhadores e visitantes, 
previamente ao seu ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino. 

XIII - Deverá ser mantida a presença de trabalhador na entrada e saída do 
estabelecimento de ensino, de modo que se mantenham organizados os fluxos de 
entrada e saída de alunos e trabalhadores, a fim de se respeitar as medidas de 
prevenção, especialmente, com relação ao uso de máscara, o uso de álcool em gel 
ou preparação antisséptica de efeito similar, evitando a aglomeração de pessoas; 

XIV - Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos espaços físicos de 
circulação social aos alunos com necessidades especiais; 

XV - Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos em casa quando 
estiverem doentes ou apresentarem sintomas gripais; 
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XVI - Comunicar à equipe a importância de estar vigilante quanto aos sintomas e de 
manter contato com a administração da unidade caso apresentem algum sintoma. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Relação de itens necessários para o retorno às atividades presenciais nas escolas, os 

quais trazem impacto financeiro, conforme apontado nas demais diretrizes: EPI’s e 

materiais Individuais:  

• MATERIAL DE CONSUMO: 

1. Máscaras de proteção facial (considerar o tempo de troca da máscara) conforme diretriz 

sanitária;  

2. Luvas;  

3. Sabonete;  

4. Álcool em gel;  

5. Papel toalha (descartável) para secagem das mãos;  

6. Hipoclorito de sódio 0,1% (ou outro sanitizante) para áreas comuns;  

7. Termômetro digital infravermelho;  

8. Recipiente adequado para descarte e armazenamento de máscaras de proteção facial 

utilizadas; 

9. Dispensadores de álcool gel conforme Diretriz Sanitária;  

10. Fita para demarcação de fluxo; 

11. Uso de copos descartáveis; 

12. Tapete sanitizador na entrada principal. 

• MEDIDAS SANITÁRIAS PARA O RETORNO DAS AULAS: 

1. Distanciamento social; 

2. Uso de máscaras; 

3. Higiene das mãos; 

4. Limpeza do ambiente de trabalho; 

5. Afastamento de sintomáticos; 

6. Monitoramento dos sintomas; 

7. Boa ventilação dos ambientes. 
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• COMUNICAÇÃO: 

1. Produção de vídeos explicativos sobre os protocolos adotados pela Unidade Escolar, 

2. Cartazes com medidas de prevenção à contaminação; 

3. Campanhas motivacionais. 
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ANEXO 2 

MODELO BOLETIM 

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DENº__________ 

DIA: / /__________ 

 

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO 

  

DINÂMICAS E 
AÇÕES 
OPERACIONAIS 

OCORRÊNCIA ENCAMINHAMENTO RESOLUÇÃO ALTERAÇÕES(S
E HOUVER) 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

 
   

MEDIDAS 
SANITÁRIAS 

    

ALIMENTAÇÃO 
    

TRANSPORTE 
    

QUESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

    

OUTRAS 
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ANEXO 3 

MODELO RELATÓRIO 

PERÍODO: de a______ 

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais: 

DINÂMICAS E AÇÕES 
OPERACIONAIS 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

GESTÃO DE PESSOAS 
  

MEDIDAS SANITÁRIAS 
  

ALIMENTAÇÃO 
  

TRANSPORTE 
  

QUESTÕES PEDAGÓGICAS 
  

2. Dados Quantitativos: 

DINÂMICAS E AÇÕES 

OPERACIONAIS 

ASPECTOS NÚMERO 

GESTÃO DE PESSOAS  
 

MEDIDAS SANITÁRIAS  
 

ALIMENTAÇÃO  
 

TRANSPORTE  
 

QUESTÕES PEDAGÓGICAS  
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TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO  
 

3. Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas: 

DINÂMICAS E 
AÇÕES 
OPERACIONAIS 

DESTAQUES ASPECTOSA RESOLUÇÃO 
EVIDENCIADOS MELHORAR 

LIÇÕES APRENDIDAS 

GESTÃO DE 

PESSOAS 

  

MEDIDAS 
SANITÁRIAS 

  

ALIMENTAÇÃO 
  

TRANSPORTE 
  

QUESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

  

 
 

4.  Sugestões de alterações no plano de contingência:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Fotos, registros, depoimentos, gráficos,etc. 

 

 

 

 
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: _______________________________ 
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ANEXO 4 

PROTOCOLO PROFESSORES 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE 
SEGURANÇA/COVID-19 

 
 
Eu,______________________________________________________________________

________________________________; 

Portador(a) do CPF número: ____________________________, 

Matricula número:____________________________________, 

 
DECLARO que: estou ciente dos protocolos de segurança necessários durante a pandemia 
de Covid-19 e não apresentei, nos últimos 14 (quatorze) dias nenhum dos sintomas de 
contaminação, tais como febre, tosse ou fui diagnosticado (a) com infecção pela COVID-19. 
Declaro ainda, que não pertenço ao grupo de risco, conforme o decreto 562/2020 e instrução 
normativa002/2021 
Entrarei em contato com a Unidade Escolar de atuação, caso quaisquer dos sintomas 
causados pela infecção do Covid-19 se manifestem. Declaro também estar ciente da 
necessidade de usar constantemente a máscara de tecido, bem como: 
RESPEITAR TODAS AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO 
ESTABELECIDOS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA - PLANCON- EDU. 
 
 
Data: _____/_____/_____ 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Professor 
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ANEXO 5 

Relatório do Transporte Escolar 
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