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INTRODUÇÃO 
 
 

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

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: 

a) ser uma nova doença que afeta a população; 

b) o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador 

de uma doença grave; e 

c) 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, através do Decreto n° 

515, por conta da pandemia de Coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou 

estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 

1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 

(cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública 

e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi 

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

de ensino pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu 
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até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, 

sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição 

oportunamente. Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que 

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

situação de pandemia do novo Coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 que 

estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da 

COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma a contribuir 

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

O calendário escolar deverá ser adaptado de forma a diminuir os danos causados pela 

suspensão das aulas. Deverão seguir, até que novas publicações sejam realizadas, a Medida 

Provisória 934 (Brasil, 2020d) que flexibiliza os 200 dias letivos, mantendo a obrigatoriedade das 

800 horas de atividades educacionais anuais; parecer n. 5/2020 do Conselho Nacional de Educação 

(Brasil, 2020a), parecer n. 9/2020 e parecer n. 11/2020. 

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

a) A propagação do vírus ser fácil e rápida; 

b) A transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas 

leves (5 até 14 dias); 

c) A doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos 

populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com 

problemas cardíacos; 

d) A possibilidade de gerar sobrecarga e, mesmo, ruptura, nos sistemas e serviços de 

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

contaminação;  

e) A taxa de mortalidade poder atingir, em certos contextos, números preocupantes. 

 

Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é 

fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta 

efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, 

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

indicações das instituições de saúde municipais, estaduais, federais e internacionais. As atividades 
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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 logo aos 

primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase de 

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

sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à 

COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e 

quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária, 

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

consequências em caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e 

ordem), obrigatórias ou voluntárias, com proibição de aglomerações. 

Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de 

quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) 

cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as 

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

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

comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar 

e sistema de coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de 

Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência 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 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Araranguá - SC, face à atual 

ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante às escolas 

dos diversos níveis de escolaridade e respectivas comunidades escolares/acadêmicas catarinenses 

(alunos, professores, funcionários e familiares de todos eles), elaborou o presente PLANO 

MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/MUNICIPAL COVID-19). O Plano está alinhado com 
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as metodologias para elaboração de Planos de Contingência de Proteção e 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/MUNICIPAL COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, define 

estratégias, ações e rotinas de resposta gerais, para o enfrentamento da epidemia do novo 

Coronavírus (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e 

escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentados deverão ser adaptados para cada 

situação Municipal e para cada Escola e aplicadas de modo articulado, em cada fase da evolução 

da epidemia da COVID-19. 

O município de Araranguá declara situação de emergência  e define outras medidas 

para o enfrentamento da  EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 

INTERNACIONAL decorrente do coronavírus (COVID – 19) e dá outras providências através 

do decreto 9.181, 17/03/20, com suas posteriores alterações. 

 

1. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA 

A estrutura do Plano de Contingência MUNICIPAL Escolar (PLACON-EDU/MUNICIPAL 

COVID-19) obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1. Mapa conceitual de estrutura do Plano. 

 

2. ATORES/POPULAÇÃO ALVO 

Público alvo: todos os alunos, de todos os níveis de ensino, respetivos professores, 

funcionários e familiares do Município de Araranguá, localizado na região do EXTREMO SUL 

CATARINENSE SC. 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1 OBJETIVO GERAL 

Fortalecer os processos de governança do sistema educativo no município, definindo 

estratégias, ações e rotinas de atuação gerais para o enfrentamento da epidemia que, depois, 

deverão ser adaptadas a cada escola, enquanto persistirem as recomendações nacionais, 

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

condições para a continuidade da sua missão educacional. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar os cenários gerais de riscos dos estabelecimentos de ensino dos diversos 

graus do município (ameaças, nos territórios envolvidos, vulnerabilidades e 

capacidades instaladas ou a instalar); 

b) Definir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar os protocolos operacionais 

específicos, aplicáveis às diversas atividades escolares dos diversos níveis, 

cumprindo todas as recomendações oficiais; 

c) Estabelecer um Sistema de Comando Operacional que oriente, acompanhe, 

monitore e avalie as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação em cada escola, em 

especial, na retomada de atividades presenciais; 

d) Assegurar informação constante de boletins atualizados e outros materiais sobre a 

pandemia, formas de contágio e formas de prevenção; 

e) Garantir uma eficiente comunicação interna (alunos, profissionais da educação) e 

externa (com pais e população em geral); 

f) Determinar quais os recursos necessários e possíveis a serem mobilizados para dar 

uma resposta efetiva e competente, adequada a cada fase de risco/prontidão 

associada à COVID- 19; 

g) Planejar ações gerais de resposta/mitigação e recuperação, aplicáveis e adaptáveis 

pela generalidade dos estabelecimentos de ensino, com devidas adaptações, por 

eles promovidas; 

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

estratégias frente aos resultados esperados; 
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i) Ajudar a gerir as escolas a lidar com eventuais casos suspeitos de COVID-19, 

orientando para que, de imediato, possam usufruir de todo o apoio necessário, 

evitando ou restringindo situações de contágio; 

j) Criar condições para que seja possível assegurar a continuidade da missão 

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

recomendações sobre estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, 

buscando qualidade e equidade no atendimento escolar; 

k) Contribuir para 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. 

 
 

4. CENÁRIO DE RISCO 

Este plano de contingência está elaborado para o cenário de risco associado à ameaça da 

COVID 19, em todo o território educativo do município de Araranguá e tomando em consideração 

as vulnerabilidades gerais possíveis de serem identificadas e as capacidades gerais instaladas/a 

instalar, a nível municipal. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

Estamos considerando todos os territórios educativos dos diversos níveis e graus e suas 

inserções em territórios próximos e com territórios relacionados com circulação e transporte 

associados à atividade escolar. 

Para o Município de Araranguá, é importante salientar que: O território municipal possui 

cerca de  68867 habitantes (população estimada) segundo fonte do IBGE, abarca 19 bairros entre 

zona Urbana e Zona Rural, tendo 18 Escolas Estaduais, 05 Escolas Básicas Municipais, 02 Escolas 

Municiais de Ensino Infantil e Fundamental, 08 Escolas municipais, 04 Pré Escolas, 15 Centros de 

Educação Infantil Municipal, 01 EJA, 01 CEJA, 02 Escolas Federais, 09 CEI Conveniados, 11 Escolas 

Privadas, 15 Ensino Superior, 01 APAE, 01 Educação Prisional. 
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O município de Araranguá conta, atualmente, com 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

Estratégias de Saúde da Família (ESF), localizadas nos diversos bairros do município, 01 Hospital 

Regional que atente 100% Sistema Único de Saúde, 01 Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 01 

Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 01 Centro de Referência Especializado de  

Assistência Social (CREAS), 01 Secretaria de Assistência Social e Habitação e 01 Centro de 

Atendimento Psicossocial (CAPS). 

No que se refere ao número de estudantes e matrículas  são 2.104 na Educação Infantil 

rede municipal, 199 na Educação Especial, 66 (aulas normais) e 168 alunos no projeto despertar da 

Educação Prisional,  2361 alunos em escolas de Ensino Superior Federais,  3745 Ensino Superior 

Particular. 

Abaixo segue quadro com as informações das escolas de rede estadual e rede municipal, 

dados coletados do Portal INEP. 

 
 

Quanto ao número de servidores são aproximadamente 420 pessoas entre professores, 

auxiliares de ensino, servidores administrativos, serviços gerais, dentre outros na rede municipal 

de ensino. 

 

4.2 AMEAÇA(s) 

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

biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto 
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direto no sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no organismo humano a COVID-19. 

A transmissão ocorre através de gotículas e micro gotículas de saliva e secreções nasais etc., 

projetadas por uma pessoa infectada e que atingem, diretamente, a boca, nariz e/ou olhos de 

outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por 

contato: físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de uma pessoa 

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

ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos. Não podendo ser 

descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos – especialmente locais 

cheios, fechados e mal ventilados. Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas 

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

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

mais comum em pessoas de grupos etários mais idosos e/ou na presença de outras doenças 

crônicas. Contudo, começam a aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem 

comorbidades aparentes. 

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

que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe 

sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa 

contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se 

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

teria por consequência a falência total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões 

de mortos e um cenário extremamente crítico. Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de 

saúde e funerário não depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade 

de atendimento dos casos graves da doença que podem atingir o nível de saturação mesmo em 

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

provavelmente não estarão disponíveis tão cedo. Também não existem tratamentos 

medicamentosos específicos, suficientemente testados, embora alguns medicamentos, 

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

sintomas leves (febre, tosse, alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades 
em respirar, grande falta de ar e pneumonias) e 6% doença grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência 
de órgãos e risco de morte). 
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tradicionalmente utilizados no tratamento de outras doenças, tenham sido utilizados com 

aparente sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns 

novos comecem a ser testados. 

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

desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas ameaças:  

a) A ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;  

b) A ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais 

variados. 

Nos dois últimos casos o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e 

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

significativamente para o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um 

ambiente mais propício à recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia. 

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

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

implica);  

b) Seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;  

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

sistemas de saúde, são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência 

individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco; 

 d) Seu impacto na situação econômica global e de cada país podem gerar uma forte crise;  

e) O inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de 

dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar; 

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

maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas 

necessidades de distanciamento. 

 

4.3 VULNERABILIDADES 

Consideram-se como risco potencial as seguintes vulnerabilidades das quais o município de 

Araranguá elencou como extremamente oficial: 



Plano MUNICIPAL de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 
nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis 

 

20 

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 

espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos 

na boca, nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior 

interatividade física interpessoal; 

b) Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional, ou 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; 

e) Condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das instalações 

físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.; 

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

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

g) Existência de atores pertencendo a grupos de risco; 

h) Atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos; 

i) Dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados; 

j) Falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação; 

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

computadores e notebooks e problemas na conexão à internet; 

l) Horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração 

na entrada e saída das pessoas; 

m) Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de 

convivência exigida; 

n) Localização da escola numa região central com intenso tráfego de diferentes pessoas 

e/ou localidades com IDH abaixo da média do município; 

o) Existência de uma única entrada/saída da escola;  
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p) número elevado de instituições escolares no território municipal; 

q) Professores que atuam em mais de uma unidade escolar; 

r) Alunos e servidores que dependem de transporte escolar, transporte público entre 

outros; 

s) Resistência entre alunos e servidores em utilizar os EPI’s corretamente. 

 

 

4.4 CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR 

Considera-se, em geral, já instaladas as seguintes capacidades: 

 

4.4.1 Capacidades instaladas  

a) Articulação intersetorial com 18 organizações representativas do estado de Santa 

Catarina, de diferentes segmentos (educação, saúde, proteção e defesa civil, legislativo, terceiro 

setor, ministério público, entre outros); 

b) Criação de um Comitê Estratégico de Retorno às Aulas com as referidas instituições 

para planejamento e elaboração de diretrizes, plano de contingência e futuras ações; 

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

regionais de educação (36), de saúde (16), de proteção e defesa civil (20), das associações de 

municípios (21), do Comitê Municipal e das Comissões Escolares; 

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

dos centros integrados de gerenciamento de riscos e desastres regionais (CIGERDs), das 

associações de munícipios, entre outros; 

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

específico de atuação; 

f)  Inclusão da Plataforma MASK para realização de aulas remotas;  

g) Capacitação para professores e auxiliares de ensino referente ao uso de Tecnologias 

Digitais, em especial as ferramentas da plataforma MASK; 

h) Criação e capacitação do Comitê Municipal de Gerenciamento da COVID-19, 

responsável pela elaboração do Plano de Contingência Municipal; 

i) Criação e capacitação de Comissões Escolares de Gerenciamento da COVID-19, 
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responsável pela elaboração do Plano de Contingência de cada escola do município; 

j) Implementação da plataforma digital Google Classrom; 

k) Capacitação para professores referente a plataforma Google Classrom; 

l) Capacitação/treinamento geral de agentes educativos em diversos aspectos 

respeitantes ao planejamento de retorno às aulas; 

m) Capacitação/treinamento de agentes educativos em aspectos específicos das 

diretrizes constantes do planejamento de retorno às aulas; 

n) Desenvolver Plano de Comunicação integrado; 

o) Disseminação e divulgação do plano de contingência de modo a contemplar todas as 

organizações envolvidas e em especial, as unidades escolares; 

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

pública ou privada; 

q) Estabelecer protocolos internos de rastreamento e afastamento de contatos de 

casos confirmados. 

 

 

 

 

4.4.2 Capacidades a instalar 

a) Realização de simulados de mesa (antes) com coordenadorias regionais e de campo 

(no início do retorno) nas unidades escolares; 

b) Desenvolvimento de estratégias orientadas para que agentes educativos/alunos e 

pais evoluam em suas percepções de risco face ao COVID-19; 

c) Melhoria progressiva das condições infraestruturas dos estabelecimentos de 

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

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

e) Aquisição de EPIs e disponibilização de demais materiais conforme DAOP Medidas 

Sanitárias para que as escolas possam retornar com segurança; 

f) Realização de contrato com psicóloga para atendimento aos profissionais da 

educação. 
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5. 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. 
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FASES SUBFASES CARACTERÍSTICAS PLANCON ESTADUAL 

PREPARAÇÃO  Não existe epidemia ou existe em outros países de forma ainda não ameaçadora  

RESPOSTA 

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 e entra em transmissão local. Considera-se na fase de 
Contenção duas subfases Contenção Inicial e Contenção Alargada. 

Alerta (quando somente 
há ocorrências em outros 
estados) 

e 

Perigo Iminente (quando 
há casos importados no 
estado, mas sem cadeias 
de transmissão 
secundária) 

Mitigação 

(podendo, se houver 
medidas muito firmes 
como testagem 
generalizada, 
isolamento de casos e 
impedimento de 
entradas chegar até à 
Supressão) 

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

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

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

Emergência de Saúde 
Pública 

RECUPERAÇÃO  

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

 

 

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. 
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6. 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 do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do 

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

constituir para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e 

responsável em cada domínio; 

c) O do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os 

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

torna necessário implementar. 

 

 

6.1 DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP) 

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

seguida, indicadas. 

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

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

Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são:  

W1) porque será feito;  

W2) o que será feito;  
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W3) onde será feito;  

W4) quando será feito;  

W5) quem o fará.  

Os dois H:  

H1) como será feito;  

H2) quanto custará.  

A utilização dessa ferramenta poderá levar à elaboração de quadros do tipo do modelo de 

quadro 2. 

 

6.1.1 DAOP de Medidas Sanitárias  

Acesse ao documento na íntegra. 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

MEDIDAS SANITÁRIAS 

Monitoramento da 

evolução do contágio, 

tanto na comunidade 

escolar quanto na 

comunidade geral da 

localidade.  

 

Escolas, 

Secretaria de 

Saúde e 

Secretaria de 

Educação 

 

Enquanto 

perdurar a 

pandemia 

 

Membros 

representantes  

 

A escola avalia, 

junto da UBS do 

território, a 

evolução da 

epidemia. 

A escola pode 

identificar os 

sinais e sintomas 

suspeitos e fazer 

contato com a 

Secretaria de 

Saúde e Secretaria 

de Educação para 

monitoramento da 

evolução do 

contágio. 

 

Treinar a 

comissão escolar 

para formar 

multiplicadores 

das ações em 

situações em que  

indivíduos com 

síndrome gripal, 

de forma a se 

À estimar 
 

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing
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protegerem e 

protegerem a 

comunidade 

escolar de possível 

contaminação;  

 

Monitorar os 

trabalhadores e 

estudantes quanto à 

identificação precoce 

de sintomas 

compatíveis com a 

COVID-19 (febre 

aferida ou referida, 

calafrios, dor de 

garganta, dor de 

cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos 

ou gustativos);  

 

Escolas e UPA 

 

Permanente 

 

SERVIDORES DA 
EDUCAÇÃO 

 

Sempre que 

identificado 

qualquer sintoma 

suspeito, 

referenciar ao 

Centro de 

Triagem, 

localizado na 

UPA. 

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;  

 

Sem custo 

adicional 
 

 

Organizar o 

estabelecimento 

escolar de forma a 

disponibilizar uma 

sala de isolamento 

para casos que 

apresentem sintomas 

de síndrome gripal 

 

ESCOLAS 
Permanente 

 

DIRETORES E 
SERVIÇOS GERAIS 

 

Disponibilizar uma 

sala específica 

para isolamento. 

 

Definir fluxos 

claros de 

condução e saída 

dos casos 

suspeitos da sala 

de isolamento e do 

estabelecimento 

escolar  

Sem custo 

adicional 
 

 

Para os casos 

confirmados de 

COVID-19, tanto de 

alunos quanto 

trabalhadores, deve 

ser seguido as 

ESCOLAS PERMANENTE 
COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

Encaminhar os 

casos suspeitos ao 

Centro de Triagem 

para avaliação 

SEM CUSTO 
ADICIONAL 
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orientações e 

prescrições 

realizadas no Centro 

de Triagem a partir 

do atendimento 

individual. 

 

clínica e seguir a 

recomendação. 

 

Promover o 

isolamento de 

qualquer pessoa que 

apresente sintomas 

gripais e seguir 

devidas orientações. 

 

ESCOLA PERMANENTE 
COMUNIDADE 

ESCOLAR 

Isolar o aluno ou 

encaminhar 

funcionário 

sempre que 

necessário 

 

SEM CUSTO 
ADICIONAL 

 

Para a educação 

infantil orienta-se: 

para crianças até 2  

anos de idade não 

devem usar 

máscaras;para 

crianças de 3 à 5 

anos é recomendada 

a utilização sob 

supervisão; a partir 

de 6 anos  a 

utilização de 

máscaras é 

obrigatório.   

 

ESCOLA 

ENQUANTO 

DURAR A 

PANDEMIA 

Professores 

 

Garantir que as 

crianças utilizem 

máscara. 

 

 

À ESTIMAR 

 

Procurar diminuir a 

circulação de 

profissionais entre 

diferentes turmas na 

rotina diária de 

atividades. 

UNIDADE DE 

ENSINO 

ENQUANTO 

DURAR A 

PANDEMIA 

PROFESSORES 

Minimizar a 

circulação de 

professores. 

À ESTIMAR 

 

Os pais/responsáveis 

deverão aferir a 

temperatura antes de 

levar a criança à 

instituição escolar, 

não levando para 

escola os que se 

apresentarem febris 

ou com sintomas 

gripais;  

 

RESIDÊNCIA  PERMANENTE 

Pais e/ou 

responsáveis 

 

Orientar a aferição 

da temperatura 

 

SEM CUSTO 
ADICIONAL 

 

Recomendar aos 

pais/responsáveis que 

as crianças não 

levem brinquedos de 

casa para a 

instituição;  

 

RESIDÊNCIA 

ENQUANTO 

DURAR A 

PANDEMIA 

Servidores, 

pais e/ou 

resposáveis 

 

Orientar quanto 

aos brinquedos. 

 

Evitar o uso de 

brinquedos e 

outros materiais 

de difícil 

SEM CUSTO 
ADICIONAL 
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higienização 

 

Para as turmas de 

Educação Infantil, 

cada caso suspeito 

deverá ocorrer o 

afastamento de todo 

o grupo contactante.  

ESCOLAS PERMANENTE 
SERVIDORES E 

ESTUDANTES 

Suspender as aulas 

sempre que tiver 

contato. 

 

Orientar procurar 

Centro de Triagem 

para testagem 

 

Questionar aos 

trabalhadores e 

alunos dos 

estabelecimentos 

escolares se 

cohabitam ou têm 

outras formas de 

contatos com 

pessoas suspeitas 

ou sabidamente 

com diagnóstico 

de infecção pelo 

COVID-19.  

Sem custo 

adicional 
 

 

Quando houver um 

caso sintomático 

suspeito de COVID-

19 no ambiente 

domiciliar, o 

morador que 

frequenta o 

estabelecimento de 

ensino daquela casa 

deverá ser afastado 

preventivamente. 

ESCOLAS PERMANENTE 
SERVIDORES 

EESTUDANTES 

Por meio de 

conversas durante 

a rotina diária. 

Sem custo 

adicional 

 

Garantir, sem 

prejuízos de 

aprendizagem ou 

salarial, o retorno dos 

alunos ou 

trabalhadores 

somente após a alta e 

a autorização da área 

da saúde;  

 

ESCOLAS PERMENENTE 

SERVIDORES DA 
EDUCAÇÃO  

 

Garantir a 

aprendizagem e o 

retorno ao 

trabalho. 

 

Realizar ações de 

orientação. 

Sem custo 

adicional 
 

 

Realizar 

observação/monitora

mento diário dos 

trabalhadores e 

alunos com sintomas 

de síndrome gripal, 

em todos os turnos;  

ESCOLAS PERMENENTE 

DIRETORES E 
PROFESSORES 

 

Realizar 

observação de 

sinais e sintomas. 

 

Garantir o 

afastamento de 

Sem custo 

adicional 
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 todos que 

apresentem 

sintomas. 

 

Avaliar a 

possibilidade de 

retorno das 

atividades de forma 

alternada, de forma a 

ampliar a 

possibilidade do 

distanciamento. 

 

ESCOLAS PERMENENTE 

DIRETORES E 
PROFESSORES 

 

Realizar atividades 

em dias e turmas 

alternadas 

 

Sem custo 

adicional 
 

 

Definir que cada 

aluno utilize todos os 

dias a mesma mesa e 

a mesma cadeira. 

 

ESCOLAS PERMANENTE 
DIRETORES E 

PROFESSORES 

Identificar a mesa 

e a cadeira 

utilizada pelo 

mesmo aluno a 

cada turno de aula. 

 

Sem custo 

adicional 
 

 

Orientar alunos e 

trabalhadores sobre a 

necessidade e 

importância de evitar 

tocar os olhos, nariz 

e boca, além de 

higienizar 

sistematicamente as 

mãos nas escolas e 

no deslocamento 

entre casa e escola. 

 

ESCOLAS PERMANENTE PROFESSORES 

Estimular o uso 

sistemático a cada 

atividade. 

 

SEM CUSTO 

 

Estimular a 

higienização das 

mãos com álcool 

70% (setenta por 

cento) em formato de 

gel, espuma ou spray, 

devendo os mesmos 

estarem disponíveis 

em todos os 

ambientes do 

estabelecimento;  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

PROFESSORES E 

AUXILIARES DE 

ENSINO 

Disponibilizar em 

cada ambiente da 

escola um suporte 

com álcool gel 

70%. 

À estimar 

 

Orientar os 

trabalhadores a 

manter as unhas 

cortadas ou aparadas, 

os cabelos presos e 

evitar o uso de 

adornos, como anéis 

e brincos;  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

SERVIDORES DA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

Ações de educação 

em saúde. 

Fiscalizar e 

orientar a retirada 

dos adornos na 

entrada da escola. 

Sem custo 

adicional 

 

Recomendar aos 

professores, alunos, 

trabalhadores e 
ESCOLAS 

ENQUANTO 

PERDURAR A 

COMUNIDADE 

ESCOLAR 

A troca da máscara 

deve ser feita 

sempre que for 

À estimar 
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visitantes que 

utilizem máscaras;  

 

PANDEMIA necessária. 

 

 

Orientar alunos com 

deficiência visual a 

realizarem a higiene 

das mãos bem como 

de sua bengala de uso 

pessoal após a 

utilização, 

principalmente ao 

andar em espaços 

abertos.  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

PROFESSORES E 

AUXILIARES DE 

ENSINO 

Ações de 

orientação 

 

À estimar 

 

Readequar os 

espaços físicos, 

respeitando o 

distanciamento 

mínimo de 1,5 m (um 

metro e meio) em 

sala de aula.  

 

 

ESCOLAS 

ENQUANTO 

DURAR A 

PANDEMIA 

GESTORES E 
PROFESSORES 

 

Reorganizar a 

quantidade de 

alunos por sala de 

aula. 

 

Sem custo 

adicional 

 

Nas atividades de 

educação física em 

espaços abertos, 

recomenda-se à 

distância de 2 m 

(dois metros) entre 

pessoas, quer seja 

entre alunos, 

professores, outros 

trabalhadores ou 

visitantes; 

ESCOLAS 

ENQUANTO 

DURAR A 

PANDEMIA 

GESTORES E 
PROFESSORES 

 

Reorganizar o 

espaço físico. 

Realizar ações de 

orientação para 

evitar 

aglomerações; 

 

Sem custo 

adicional 

 

Estabelecer, afixar 

cartaz e respeitar o 

teto de ocupação, 

compreendido como 

o número máximo 

permitido de pessoas 

presentes, 

simultaneamente, no 

interior de um 

mesmo ambiente, 

respeitando o 

distanciamento 

mínimo obrigatório;  

 

ESCOLAS 

ENQUANTO 

PERDURAR 

APANDEMIA 

PROFESSORES 

Inserir na porta de 

de cada sala 

entrada o número 

máximo de 

pessoas que podem 

ter no local. 

 

À estimar 

 

Demarcar o piso dos 

espaços físicos, de 

forma a facilitar o 

cumprimento das 

medidas de 

distanciamento 

social, especialmente 

ESCOLAS PERMANENTE 

DIRETORES E 

TODOS OS 

SERVIDORES DA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

Identificar no chão 

a localização 

correta seguindo o 

distanciamento 

social. 

 

À estimar 
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nas salas de aula, 

bibliotecas, 

refeitórios e outros 

ambientes coletivos;  

 

 

Definir pontos 

exclusivos para 

entradas e para saídas 

para os 

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 das 

pessoas na mesma 

linha de condução;  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

Diretores, 

professores e 

demais 

trabalhadores 

 

Estabelecer um 

local de entrada e 

um local de saída. 

 

Sem custo 

adicional 

 

Evitar o acesso de 

pais, responsáveis, 

cuidadores e/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;  

 

ESCOLAS PERMANENTE DIREÇÃO 

Restringir ao 

máximo a entrada 

de pessoas no 

ambiente escolar. 

 

Sem custo 

adicional 

 

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.  

 

ESCOLAS PERMANENTE SERVIÇOS GERAIS 

Desativar ou lacrar 

as torneiras; 

Incentivar que 

cada pessoa tenha 

sua garrafa de 

água individual. 

Sem custo 

adicional 

 

 

Aferir a temperatura 

de todas as pessoas 

previamente a seu 

ingresso nas 

dependências do 

ESCOLAS PERMANENTE 
AUXILIAR DE 

ENSINO 

Aferir a 

temperatura na 

entrada da escola e 

sempre que 

necessário/dúvida. 

À estimar 
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estabelecimento de 

ensino, por meio de 

termômetro digital 

infravermelho, 

vedando a entrada 

daquela cuja 

temperatura 

registrada seja igual 

ou superior a 37,8 

(trinta e sete vírgula 

oito) graus Celsius;  

 

 

 

Assegurar o 

conhecimento das 

mudanças realizadas 

nos espaços físicos 

de circulação social 

aos alunos com 

deficiência.  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

SERVIDORES DA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

Ações de 

orientação aos 

estudantes. 

 

Sem custo 

adicional 

 

Orientar alunos e 

trabalhadores a não 

compartilhar material 

escolar, como 

canetas, cadernos, 

réguas, borrachas 

entre outros; porém, 

caso se faça 

necessário, 

recomendar que 

sejam previamente 

higienizados;  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

PROFESSORES E 

AUXILIAR DE 

ENSINO 

Ações de 

orientação. 

 

Sem Custo 

 

Recomendar a fazer 

higienização de todos 

os ambientes da 

escola, antes da 

retomada das 

atividades;  

 

Intensificar a 

higienização e 

aumentar a 

peridiocidade da 

mesma. 

Todos os 

ambientes da 

escola 

 

PERMANENTE 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E 

GESTORES 

Realizar 

higienização. 

Higienizar o piso 

das áreas comuns a 

cada troca de 

turno, com 

soluções de 

hipoclorito de 

sódio 0,1% (água 

sanitária) ou outro 

desinfetante 

indicado para este 

fim;  

Higienizar, uma 

vez a cada turno, 

as superfícies de 

uso comum, tais 

como maçanetas 

das portas, 

corrimãos, botões 

de elevadores, 

interruptores, 

À estimar 
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puxadores, bancos, 

mesas, acessórios 

em instalações 

sanitárias, com 

álcool 70% ou 

preparações 

antissépticas ou 

sanitizantes de 

efeito similar;  

Ampliar a 

frequência da 

higienização das 

instalações 

sanitárias;  

Orientar a 

higienização dos 

aparelhos celulares 

e outros 

equipamentos 

(computador, 

tablet, caneta, etc). 

 

Garantir 

equipamentos de 

higiene, como 

dispensadores de 

álcool em gel, 

lixeiras com pedal  

Garantir o 

treinamento dos 

trabalhadores acerca 

da higiene. 

ESCOLAS PERMANENTE 

ÓRGÃO 

MUNICIPAL E 

UNIDADES 

ESCOLARES 

Aquisição dos 

equipamentos. 

 

Realização de 

treinamento 

À estimar 

 

Manter disponível 

nos banheiros 

sabonete líquido e 

toalhas de papel; 

 

Banheiros da 

escola 

 

PERMANENTE SERVIÇOS GERAIS 

Manter disponível. 

 

Fiscalizar e 

estabelecer um 

profissional 

responsável pela 

verificação. 

À estimar 

 

Intensificar, quando 

possível, a utilização 

de iluminação natural 

(entrada de sol) e a 

manutenção de portas 

e janelas abertas para 

a ventilação natural 

do ambiente, tanto 

para salas de aulas, 

ambientes comuns e 

de deslocamento.  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

SERVIDORES DA 

UNIDADE 

ESCOLAR 

Manter abertas 

portas e janelas. 

 

Evitar o uso de ar 

condicionado e 

ventilador. 

 

Realizar ações de 

orientações. 

 

Realizar 

manutenção 

preventiva e 

higienização dos 

equipamentos de 

ar-condicionado. 

À ESTIMAR 
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Reduzir a quantidade 

de materiais 

disponíveis nas salas, 

como livros e outros 

materiais didáticos, 

isolando-os na 

medida do possível, e 

mantendo apenas o 

que for estritamente 

necessário para as 

atividades didático-

pedagógicas;  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

PROFESSORES E 

AUXILIARES DE 

ENSINO 

Manter os livros 

em local arejado. 
Sem custos 

 

Manter os livros após 

sua utilização ou 

devolução por alunos 

em local arejado e 

somente retornar a 

sua estante e 

disponibilidade para 

nova utilização após 

três dias.  

 

ESCOLAS PERMANENTE 

RESSPONSÁVEL 

PELA BIBLIOTECA 

E/OU 

PROFESSORES 

Realizar 

capacitação. 

 

Verificar custos 

 

Programar a 

utilização de 

vestiários a fim de 

evitar agrupamento e 

cruzamento entre 

trabalhadores (definir 

fluxos internos e de 

entrada e saída), 

mantendo o 

distanciamento de 

1,5 m (um metro e 

meio) de raio entre os 

trabalhadores. Caso a 

atividade necessite da 

utilização de 

uniformes, é 

importante orientar 

aos trabalhadores a 

ordem de 

desparamentação, e o 

último EPI a ser 

descartado deve ser a 

máscara;  

 

ESCOLAS PERMANENTE PROFESSORES 

Organizar o fluxo 

de utilização do 

vestiário. 

 

Recomendar que 

os trabalhadores 

não retornem às 

suas casas 

diariamente com 

suas roupas de 

trabalho quando 

estes utilizarem 

uniforme; 

Sem custo 

adicional 

 

Programar a 

utilização dos 

refeitórios com 

apenas 1/3 (um terço) 

da sua capacidade 

(por vez). Organizar 

cronograma para sua 

utilização, de forma a 

ESCOLAS 

ENQUANTO 

DURAR A 

PANDEMIA 

MERENDEIRAS E 

SERVIÇOS GERAIS 

Organização fluxo 

de utilização do 

refeitório, 

estabelecendo 

horários 

específicos. 
 

Sem custo 

adicional 
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evitar agrupamento e 

cruzamento entre os 

trabalhadores (fluxos 

interno e de entradas 

e saídas), além de 

garantir a 

manutenção da 

distância mínima de 

1,5 m (um metro e 

meio) de raio entre os 

trabalhadores;  

 

 

 

 

 

 

6.1.2 DAOP Medidas Pedagógicas 

Acesse ao documento da íntegra. 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

MEDIDAS 

PEDAGÓGICAS 

Garantia do 

acesso e a 

permanência na 

Educação Básica 

REDE ESTADUAL, 

MUNICIPAL E 

PRIVADA DE 

ARARANGUÁ 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

GESTORES 

MUNICIPAIS E 

COMITÊ MUNICIPAL 

DO PLANCON 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

DE ACESSO 

REMOTO E 

PRESENCIAL PARA 

TODAS AS ESTAPAS 

DE ENSINO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

NECESSÁRIO 
PARCERIAS, 

ADEQUAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DA 

EQUIPE 
PEDAGÓGICA E 
DAS ESCOLAS. 

 

Gestão 

democrática no 

planejamento 

de retomada das 

aulas 

presenciais; 

REDE ESTADUAL, 

MUNICIPAL E 

PRIVADA DE 

ARARANGUÁ 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

GESTORES 

MUNICIPAIS E 

COMITÊ DE 

MUNICIPAL DO 

PLANCON 

 

CAPACITAÇÃO, 

FORMAÇÃO DOS 

COMITÊS E 

COMUNICAÇÃO 

ESTRATÉGICA E 

UTILIZAÇÃO DE 

MÍDIAS DIGITAIS 

 

ESTABELECER 
PARCERIAS 

 

Adequação de 

metodologias 

pedagógicas e 

implementação 

REDE ESTADUAL, 

MUNICIPAL E 

PRIVADA DE 

ARARANGUÁ 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA E 

CORPO DOCENTE 

DAS U.E 

CAPACITAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO E 

PLATAFORMAS 

À DEFINIR 

https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing
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estratégias que 

garantam o 

acesso à 

aprendizagem 

dos estudantes; 

 

 DIGITAIS. 

 

 

Mapeamento do 

público alvo, e 

estudantes que 

não apresentam 

condições para 

o retorno.  

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

 

ANTES DO 

RETORNO AS 

AULAS PRESENCIAS 

 

GESTORES 

ESCOLARES, 

COORDENADORIA 

REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO E 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

CONSELHO DE 

CLASSE, PESQUISA 

DE OPINIÃO COM 

PAIS. 

 

SEM CUSTO 

 

Acolhimento dos 

estudantes da 

educação 

especial 

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES  

 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

PRÉVIA AVALIAÇÃO 

COM  A EQUIPE 

PEDAGÓGICA COM 

FOCO NA 

FUNCIONALIDADE 

E AUTONOMIA 

 

À DEFINIR 

 

Definição de 

prioridades aos 

que não tiveram 

acesso às 

atividades não 

presenciais 

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

GESTORES EM 

DIÁLOGO COM A 

COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

ESTRATÉGIAS 

ADOTADAS PELAS 

UNIDADES 

ESCOLARES OU 

PELAS REDES. 

 

SEM CUSTO 

 

Garantia e 

orientação 

quanto a 

obrigatoriedade 

do cumprimento 

das atividades 

do regime não 

presencial. 

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

 

ATRAVÉS DE 

ORIENTAÇÃO DA 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

SEM CUSTO 

 

Normas que 

tratem da 

autonomia dos 

pais e 

responsáveis 

para exercer a 

escolha pela 

manutenção do 

NA REDE 

MUNICIPAL 

 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E 

GESTORES DAS 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

ATRAVÉS DE 

TERMOS DE 

RESPONSABILIDADE. 

 

SEM CUSTO 
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ensino remoto, 

ou presencial. 

 

 

Busca ativa dos 

estudantes que 

não retornarem 

às atividades 

presenciais e/ou 

não estão 

realizando as 

atividades não 

presenciais; 

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

 

ENQUANTO 

PERDURAR A 

PANDEMIA 

 

GESTORES 

ESCOLARES E 

PROFESSORES 

 

MÍDIAS DIGITAIS, 

VISITAS 

DOMICILIARES, 

CONSELHO 

TUTELAR. 

 

À DEFINIR 

 

Estratégias de 

apoio 

pedagógico aos 

estudantes que 

não 

acompanharam 

ou não 

conseguiram 

assimilar 

significativamen

te os 

conhecimentos 

durante as 

atividades não 

presenciais 

propostas; 

 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

SECRETARIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E REDE 

PRIVADA E 

COORDENADORA 

PEDAGÓGICA DAS 

UNIDADES 

 

POR MEIO DE 

REFORÇO ESCOLAR 

 

À DEFINIR 

 

Divulgação 

ampla para 

engajamento 

das realização 

das atividades 

presenciais e 

não presenciais 

 

COMUNIDADE 

ESCOALR 

 

ENQUANTO DURAR 

O REGIME ESPECIAL 

DE EDUCAÇÃO 

RECORRENTE DA 

PANDEMIA 

 

COORDENADORIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO/SED 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E REDE 

PRIVADA 

 

ATRAVÉS DE 

MÍDIAS SOCIAIS E 

OUTROS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 

 

 

Ampliação do 

acesso à 

internet, a 

dispositivos 

eletrônicos e à 

infraestrutura 

adequada às 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

PERMANENTEMENTE 

SECRETARIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO  

AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E 

REDES DE DADOS 

 

À DEFINIR 
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TICs; 

 

 

Planejamento 

organizacional e 

pedagógico 

adaptativo 

 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

ENQUANTO 

PERDURAR A 

PANDEMIA DA 

COVID -19  

 

SECRETARIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO EM 

DIÁLOGO COM AS 

COMUNIDADES  

ESCOLARES 

 

PREVER RETORNO 

GRADUAL, POR 

ETAPAS OU NÍVEIS, 

E ESCALONADAS, 

CONFORME 

DETERMINAÇÕES 

SANITÁRIAS 

 

SEM CUSTO 

 

Provimento de 

apoio 

psicossocial, a 

estudantes , 

familiares e 

profissionais de 

educação 

 

EM ÓRGÃOS 

COMPETENTES  

 

ENQUANTO 

PERDURAR A 

PANDEMIA OU 

CONFORME 

NECESSIDADE 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL 

 

ATRAVÉS DE 

PARCERIA COM O 

CAPS E 

ATENDIMENTO 

PELO SETOR DE 

PSICOLOGIA DA 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL  

 

ESTABELECER 
PARCERIAS 

 

Validação das 

atividades não 

presenciais  

 

PLATAFORMAS 

DIGITAIS E 

REGISTRO EM 

SISTEMAS OFICIAIS 

 

DURANTE O ANO 

LETIVO DE 2021 

 

SECRETARIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E REDE 

PRIVADA 

 

cômputo do 

cumprimento 

da carga horária 

mínima legal 

vigente 

estipulada para 

cada etapa e 

modalidade de 

ensino 

 

SEM CUSTOS 

 

Adoção de 

estruturas de 

organização 

escolar previstas 

na LDB, e 

Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais com 

reestruturação 

do calendário, 

observando as 

diretrizes 

sanitárias. 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

ENQUANTO 

PERDURAR A 

PANDEMIA DA 

COVID -19 

 

SECRETARIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO EM 

DIALOGO COM AS 

COMUNIDADES 

ESCOLARES 

 

Respeitando a 

LDB e as 

especificidades 

de cada rede de 

ensino 

 

SEM CUSTOS 
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Planejamento, 

elaboração e 

realização  de 

avaliação 

diagnóstica 

adequando o 

critério de 

promoção de 

estudantes 

 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

ATÉ FINAL DO ANO 

LETIVO 

 

GESTORES 

ESCOLARES, 

PROFESSORES E 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E 

COORDENADORIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO. 

 

Adotando 

medidas a 

evasão, o 

abandono e a 

retenção, 

buscando 

mitigar ou 

eliminar as 

desegualdades 

educacionais 

 

MATERIAL 
NECESSÁRIO 

PARA A 
AVALIAÇÃO 

 

 

Programas de 

recuperação, ou 

atendimento 

individualizado 

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

ANTECEDER A 

DEFINIÇÃO DO 

RETORNO DAS 

AULAS E DURANTE 

O DESEMPENHO 

DAS ATIVIDADES 

SECRETARIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO, 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO EM 

DIALOGO COM AS 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

POR MEIO DO 

REFORÇO ESCOLAR 

OU APOIO 

PEDGÓGICO 

SEM CUSTO 

 

Redefinição de 

estratégias do 

processo 

pedagógico e 

objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolviment

o, direitos  de 

aprendizagem e 

campo de 

experiências 

 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

PERMANENTEMENTE 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E 

COORDENADORIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

Com base na 

BNCC, CBTC e 

curricula de 

referencia e 

percurso 

formativo com 

oruientação dos 

profissionais de 

educação 

através de 

formação 

continuada 

 

À ESTIMAR 

 
Uso das Tic´s 

 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

PERMANENTEMENTE 

PROFESSORES E 

GESTORES 

ESCOLARES 

 

Formação dos 

profissionais e 

Elaboração de 

propostas 

pedagógicas 

que utilizem as 

tic´s 

 

PARCERIAS 
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Planejamento 

pedagógico 

interdisciplinar 

 

UNIDADES 

ESCOLARES E 

COMUNIDADE 

ESCOLAR E LOCAL 

 

PERMANENTEMENTE 

PROFESSORES E 

GESTORES 

ESCOLARES 

 

projetos 

interdisciplinare

s voltados para 

higienização, 

etiqueta 

respirátoria, 

prevenção à 

COVID – 19, 

diretrizes 

sanitárias, 

estimulando 

estudantes e 

servidores a se 

tornarem 

agentes 

multiplicadores 

de prevenção 

da COVID-19 

 

À DEFINIR 
 

 

Adequação do 

PPP 

 

UNIDADES 

ESCOLARES 

 

PERMANENTEMENTE 

COMUNIDADE 

ESCOLAR 

 

Dando 

autonomia 

pedagógica e 

valorização do 

diálogo da 

comunidade 

escolar. 

 

SEM CUSTO 
 

 

Formação 

continuada 

 

EM TODAS REDES 

 

ENQUANTO 

PERDURAR A 

PANDEMIA 

COORDENADORIA 

ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO/SED 

SECRETARIA 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E REDE 

PRIVADA 

 

Planejamento 

alinhado à 

BNCC, ao CBTC 

ou Currículo 

Referência 

 

À DEFINIR 
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6.1.3 DAOP Alimentação Escolar  

Acesse ao documento na íntegra 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

HIGIENIZAÇÃO 

PESSOAL 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

DURANTE O 

DESEMPENHO DE 

SUAS ATIVIDADES 

MERENDEIRA 

SOBRE AS 

ORIENTAÇÕES DAS 

DIRETRIZES 

À ESTIMAR 

 
HIGIENIZAÇÃO DE 

ESPAÇO FÍSICO 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

DURANTE O 

DESEMPENHO DE 

SUAS ATIVIDADES 

SERVIÇOS GERAIS 

FAZENDO A 

HIGIENIZAÇÃO 

DURANTE O 

PROCESSO DE 

ATIVIDADE 

À ESTIMAR 

 
HIGIENIZAÇÃO DE 

UTENSÍLIOS 
COZINHA A CADA USO 

MERENDEIRA E 

AUXILIAR DE 

COZINHA 

FAZENDO A 

HIGIENIZAÇÃO 

DURANTE O 

PROCESSO DE 

ATIVIDADE 

À ESTIMAR 

 
HIGIENIZAÇÃO DOS 

ALIMENTOS 
COZINHA 

QUANDO CHEGAR 

NA ESCOLA E 

QUANDO FOR 

USADO 

MERENDEIRA E 

AUXILIAR DE 

COZINHA 

FAZENDO A 

HIGIENIZAÇÃO 

DURANTE O 

PROCESSO DE 

ATIVIDADE 

À ESTIMAR 

 EPIS 
COZINHA E 

REFEITÓRIO 

NO MANUSEIO DOS 

ALIMENTOS E 

QUANDO SERVIR 

ALIMENTAÇÃO 

MERENDEIRA, 

AUXILIAR DE 

COZINHA E 

SERVIÇOS GERAIS 

USO DOS EPIS, 

OBSERVANDO O 

TEMPO 

ESTIPULADO PARA 

A TROCA DE 

ACORDO COM AS 

DIRETRIZES 

À ESTIMAR 

 

ORIENTAR OS 
TRABALHADORES A 
EVITAR A TOCAR O 
ROSTO, EM 
ESPECIAL OS OLHOS 
E A MÁSCARA, 
DURANTE A 
PRODUÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DOS 
ALIMENTOS 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES EM 

ESPECIAL SETOR DA 

COZINHA 

NO PREPARO DAS 

REFEIÇÕES E 

DURANTE O 

RECREIO 

COZINHEIRAS 

REALIZAR 
TREINAMENTO DE 
BOAS PRÁTICAS DE 
MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS;       
PRODUZIR 
LEMBRETES 
FIXADOS NA 
COZINHA. 

 

À ESTIMAR 

 

ORIENTAR OS 
TRABALHADORES 
QUE OS 
UNIFORMES 

COZINHA PERMANENTE NUTRICIONISTA 

REALIZAR 
TREINAMENTO DE 
BOAS PRÁTICAS DE 
MANIPULAÇÃO DE 

À ESTIMAR 

https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing
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DEVEM SER 
TROCADOS 
DIARIAMENTE E 
USADOS 
EXCLUSIVAMENTE 
NAS 
DEPENDÊNCIAS DE 
ARMAZENAMENTO, 
PREPARO E 
DISTRIBUIÇÃO DOS 
ALIMENTOS. 

ALIMENTOS;       
PRODUZIR 
LEMBRETES 
FIXADOS NA 
COZINHA. 

 

 

MUDANÇA NO 
SERVIÇO DE BUFFET 

E USO DE 
REFEITÓRIO 

RESPPEITANDO O 
DISTANCIAMENTO 

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO RETORNO DA 

AULAS 

PPRESENCIAIS 

COZINHEIRA 

SERVIR AS 

REFEIÇÕES 

INDIVIDUALIZADAS 

À ESTIMAR 

 

ORIENTAR QUE 
ENTREGADORES E 
OUTROS 
TRABALHADORES 
EXTERNOS NÃO 
ENTREM NO LOCAL 
DE MANIPULAÇÃO 
DOS ALIMENTOS. 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

ANTES DO 

RETORNO ÀS 

AULAS E DURANTE 

O PERÍODO 

ESCOLAR 

DIREÇÃO, 

COORDENAÇÃO E 

COZINHEIRAS 

SEMPRE QUE 

HOUVER A 

NECESSIDADE 

À ESTIMAR 

 

PLANO DE 
COMUNICAÇÃO 
ESCOLAR SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS 
ALIMENTARES 
CONFORME AS 
DIRETRIZES 
SANITÁRIAS.  

 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

ANTES DO 

RETORNO ÀS 

AULAS 

DIREÇÃO E EQUIPE 

DE 

MULTIPLICADORES 

ORIENTAR A 

COMUNIDADE 

ESCOLAR ATRAVÉS 

DAS MÍDIAS 

SOCIAIS E 

CARTAZES NAS 

UNIDADES 

ESCOLARES  

À ESSTIMAR 

 

REALIZAR 
FORMAÇÃO/TREIN
AMENTO COM AS 
MERENDEIRAS 
(RECEBIMENTO, 
ARMAZENAMENTO,
PREPARO, 
DISTRIBUIÇÃO, 
ACOMPANHAMENT
O E FISCALIZAÇÃO), 
SEGUINDO OS 
PROCEDIMENTOS 
ESTABELECIDOS 
NAS DIRETRIZES 
SANITÁRIAS, PLANO 
DE CONTINGÊNCIA 
E PROTOCOLOS 
ESCOLARES.  

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

DURANTE O ANO 

LETIVO 
NUTRICIONISTA 

POR MEIO DE 

CAPACITAÇÃO  
À ESTIMAR 

 

 



Plano MUNICIPAL de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 
nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis 

 

 

39  

 

 

 

6.1.4 DAOP Transporte Escolar 

Acesse ao documento na íntegra 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

TRANSPORTE 

ESCOLAR 

ORDENAR OS 

EMBARQUES/DESE

MBARQUES 

DENTRO DO 

ÔNIBUS 

NA 

ENTRADA/SAÍDA 
MONITOR ORIENTAÇÃO À ESTIMAR 

 

ASSENTOS VAZIOS, 

OCUPAÇÃO 

ALTERNADA 

ÔNIBUS NA LOCOMOÇÃO 
EMPRESA E 

PASSAGEIROS 

INUTILIZANDO 

ALGUNS ASSENTOS 
À ESTIMAR 

 

AGRUPAR ALUNOS 

DE UMA MESMA 

ESCOLA 

REGIÃO DO ÔNIBUS 
DURANTE O 

ITINERÁRIO 

MONITOR E 

ALUNOS 

PERCEPÇÃO E 

ORIENTAÇÃO 
À ESTIMAR 

 

OCUPAR O MESMO 

LUGAR TODOS OS 

DIAS 

ÔNIBUS NA LOCOMOÇÃO 

ALUNOS E 

PASSAGEIROS 

FREQUENTES 

CRACHÁ, MONITOR À ESTIMAR 

 

ADEQUAÇÃO DO 

QUANTITATIVO DE 

FROTA AO DE 

PASSAGEIROS 

NO MUNICÍPIO 
DURANTE A 

PANDEMIA 
EMPRESA E ESTADO 

ALUGUEL/COMPRA 

DE MAIS ÔNIBUS 
À ESTIMAR 

 

MANTER AS 

JANELAS ABERTAS 

OU AR-

CONDICIONADO 

COM RENOVAÇÃO 

DE AR LIGADO 

ÔNIBUS NA LOCOMOÇÃO 
PASSAGEIROS E 

EMPRESA 

ORIENTAÇÃO E 

VERIFICAÇÃO 
À ESTIMAR 

 

PERMISSÃO PARA 

VIAJAR SOMENTE 

COM MÁSCARA 

COLOCADA 

ÔNIBUS 
NA 

ENTRADA/SAÍDA 

PASSAGEIROS/ 

TRABALHADORES 
VERIFICAÇÃO SEM CUSTO 

 

DEMARCAÇÃO DA 

DISTÂNCIA DE 

SEGURANÇA DE NO 

MÍNIMO 1,5 M NAS 

FILAS 

PONTOS DE 

PARADA 

ANTES DA 

PRIMEIRA VIAJEM 

PREFEITURA E 

EMPRESA 

PINTURA, FAIXAS 

HORIZONTAIS 
À ESTIMAR 

 

ORIENTAR OS 

USUÁRIOS QUE 

RESPEITEM A 

PONTOS DE 

PARADA 
EM CADA VIAGEM 

MONITOR, ALTO-

FALANTE 
FALA O GRAVAÇÃO SEM CUSTO 

https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing
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DISTÂNCIA MÍNIMA 

DE SEGURANÇA 

 

HIGIENIZAR AS 

PARTES INTERNAS 

DOS ÔNIBUS COM 

ÁLCOOL 70% 

ÔNIBUS 
AO FINAL DE CADA 

VIAGEM 
EQUIPE DE LIMPEZA 

PASSANDO O 

ÁLCOOL NAS 

PARTES INTERNAS 

DO ÔNIBUS 

À ESTIMAR 

 

HIGIENIZAÇÃO 

COMPLETA 

INTERNA 

ÔNIBUS  A CADA 48 HORAS EQUIPE DE LIMPEZA 

ASPERSÃO DE 

PRODUTO 

CERTIFICADO 

À ESTIMAR 

 

DISPONIBILIZAÇÃO 

DE ÁLCOOL 70% OU 

SANITIZANTE DE 

EFEITO SIMILAR 

DENTRO DO 

ÔNIBUS 
CONTÍNUO EMPRESA 

INSTALAÇÃO DOS 

RECIPIENTES E SUA 

ALIMENTAÇÃO 

À ESTIMAR 

 

AFIXAR UM 

ENCARTE COM 

ORIENTAÇÕES 

SOBRE A COVID-19 

EM CADA 

POLTRONA 

ANTES DE CADA 

ITINERÁRIO 
EMPRESA 

ENCARTES FIXADOS 

EM CADA 

ESPALDAR DE 

POLTRONA 

À ESTIMAR 

 
ESCALONAR OS 

HORÁRIOS 

PRÓXIMO ÀS 

ESCOLAS 

NA 

ENTRADA/SAÍDA 

DOS COLÉGIOS 

EMPRESA 

ESCALA DE 

PARTIDA E 

CHEGADA 

À ESTIMAR 

 

ORIENTAÇÕES AOS 

PROFISSIONAIS DO 

TRANSPORTE 

NA EMPRESA, POR 

CELULAR 

ANTES DO 

RETORNO ÀS 

AULAS 

EMPRESA, 

COLABORADORES 

CAPACITAÇÃO, 

MENSAGENS DE 

TEXTO, VÍDEO 

AULAS 

À ESTIMAR 

 
USO DA MÁSCARA 

E DO FACE SHIELD 
ÔNIBUS 

DURANTE AS 

VIAGENS 

MOTORISTA E 

MONITOR 

DISPONIBILIZAÇÃO 

E ORIENTAÇÃO 
À ESTIMAR 

 TROCA DE ROUPA  NA EMPRESA 
AO FINAL DO 

EXPEDIENTE 
TRABALHADORES 

USO DE NIFORME 

ESPECÍFICO PARA O 

EXPEDIENTE 

À ESTIMAR 

 VACINAS EM DIA EMPRESA 
DRANTE O 

EXPEDIENTE 
EMPRESA VERIFICAÇÃO À ESTIMAR 

 

VERIFICAÇÃO DA 

TEMPERATURA DO 

ESTUDANTE 

PONTOS DE 

PARADA 
NA ENTRADA MONITOR 

USO DE 

TERMÔMETRO 

INFRAVERMELHO 

À ESTIMAR 

 

ENCAMINHAMENTO 

DE ESTUDANTE COM 

TEMPERATURA ≥ 

37,8º 

PONTOS DE 

PARADA 
NA ENTRADA  

ESTUDANTE 

MONITOR 

RELATAR À EQUIPE 

GESTORA ESCOLAR 
SEM CUSTO 

 

PRIORIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL, 

FUNDAMENTAL E 

ESPECIAL 

PARTE DIANTEIRA 

DO ÔNIBUS 

NA 

ENTRADA/SAÍDA 
ESTUDANTES 

MONITOR 

CONTROLARÁ 
SEM CUSTO 
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6.1.5 DAOP Gestão de Pessoas 

Acesse ao documento na íntegra 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

GESTÃO DE PESSOAS 

REALIZAÇÃO DE 

TRIAGEM DOS 

SERVIDORES DA 

ESCOLA, 

CLASSIFICADOS DE 

ACORDO COM SEU 

ESTADO 

INDIVIDUAL INICIAL 

EM RELAÇÃO À 

COVID-19, SENDO 

DIVIDIDOS EM 

GRUPOS: GRUPO 1 -

CASOS SUSPEITOS, 

GRUPO 2 – GRUPO 

DE RISCO.GRUPO 3 

– PROFISSIONAIS 

QUE IRÃO 

TRABALHAR 

PRESENCIALMENTE 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

ANTECEDER A 

DEFINIÇÃO DO 

RETORNO DAS 

AULAS E DURANTE 

O DESEMPENHO 

DAS ATIVIDADES 

EQUIPE GESTORA 

ATRAVÉS DE 

FORMULÁRIOS DE 

AUTO 

DECLARAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO 

POR MEIO DE 

ATESTADO MÉDICO 

À ESTIMAR 

 

ORIENTAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

IDENTIFICADOS 

COMO CASOS 

SUSPEITOS: A) 

BUSCAR UMA 

UNIDADE DE 

SAÚDE; B) MANTER 

O ISOLAMENTO 

DOMICILIAR POR 14 

DIAS A PARTIR DO 

INÍCIO DOS 

SINTOMAS E 

DEPOIS DE TRÊS 

DIAS SEM 

SINTOMAS. APÓS 

ESTE PERÍODO, O 

PROFISSIONAL 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

DURANTE O 

DESEMPENHO DE 

SUAS ATIVIDADES 

EQUIPE GESTORA 
POR MEIO DE 

ATESTADO MÉDICO 
À ESTIMAR 

https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing
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PODERÁ VOLTAR 

AO TRABALHO; C) 

OS FAMILIARES 

(CONTATO 

DOMICILIAR) 

DEVEM SER 

ORIENTADOS A 

REALIZAR 

ISOLAMENTO 

DOMICILIAR POR 14 

DIAS E, SE 

APRESENTAREM 

SINTOMAS, 

PROCURAR UMA 

UNIDADE DE 

SAÚDE; 

 

ORIENTAR A 

APRESENTAÇÃO DE 

COMPROVAÇÃO 

PARA O 

ENQUADRAMENTO 

NO GRUPO DE 

RISCO 

ESTABELECIDO 

PELO DECRETO 

SC/525/2020; 

SETOR DE 

RECURSOS 

HUMANOS 

ANTES DO 

RETORNO ÀS 

ATIVIDADES 

PRESENCIAIS 

SERVIDORES DA 

UNIDADE ESCOLAR 

POR MEIO DE 

ATESTADO MÉDICO 
À ESTIMAR 

 

ORGANIZAR A 

FORMA DE 

TRABALHO AOS 

PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO QUE SE 

ENQUADRAM NO 

GRUPO DE RISCO 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

ANTECEDER A 

DEFINIÇÃO DO  

RETORNO E 

DURANTE AS 

ATIVIDADES 

ESCOLARES 

EQUIPE GESTORA 

CONTROLE 

SEMANAL E 

MENSAL DAS 

ATIVIDADES 

DESEMPENHADAS 

COM O 

PREENCHIMENTO 

DE PLANILHAS PRÉ-

ELABORADAS. 

À ESTIMAR 

 

GARANTIR QUE 

TODA A 

COMUNIDADE 

ESCOLAR SEJA 

FORMADA, 

TREINADA E 

PREPARADA PARA 

UM RETORNO 

PARA AS 

ATIVIDADES 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

ANTECEDER A 

DEFINIÇÃO DO  

RETORNO E 

DURANTE AS 

ATIVIDADES 

ESCOLARES 

EQUIPE GESTORA 

FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO E 

SIMULADOS 

ATRAVÉS DE 

VIDEOCONFERÊNCIA/

INTERNET; 

ELABORAÇÃO DE 

CARTILHA, 

AFIXAÇÃO DE 

MEDIDAS DE 

À ESTIMAR 
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PRESENCIAIS DE 

MANEIRA SEGURA 

PREVENÇÃO NAS 

UNIDADES 

ESCOLARES; 

       

 

 

 

6.1.6 DAOP Capacitação e Treinamento 

Acesse ao documento na íntegra 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO 

Oportunizar a 

capacitação da 

equipe 

responsável 

pela elaboração 

do Plano de 

Contingência 

Escolar, de 

acordo com o 

Modelo Plan 

Con-Edu/Covid-

19 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

ANTECEDER A 

DEFINIÇÃO DO  

RETORNO AS 

ATIVIDADES 

EQUIPE ESCOLAR 

FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO, 

CAPACITAÇÃO E 

SIMULADOS 

À ESTIMAR 

 

Oportunizar, a 

todos os 

servidores, 

capacitação e 

treinamento 

para os planos 

de 

contingência, o 

Sistema de 

Comando de 

Operações - 

SCO e 

protocolos 

escolares. 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

ANTECEDER A 

DEFINIÇÃO DO  

RETORNO AS 

ATIVIDADES 

EQUIPE DAS 

UNIDADES 

ESCOLARES 

FORMAÇÃO, 

TREINAMENTO, 

CAPACITAÇÃO E 

SIMULADOS 

À ESTIMAR 

 
Identificar as 

principais 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

ANTECEDER A 

EQUIPE 

PEDAGÓGICA 

Identificar 

atividades para 
À ESTIMAR 

https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view?usp=sharing
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funções a 

serem 

desenvolvidas 

nas Unidades 

de Gestão 

Operacional 

DEFINIÇÃO DO  

RETORNO E 

DURANTE AS 

ATIVIDADES 

ESCOLARES 

cada uma das 

funções 

 

Desenvolver 

programas de 

capacitação 

para os alunos 

e para os 

professores e 

servidores que 

não integrem o 

SCO 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

RETORNA AS 

ATIVIDADES 

EQUIPE 

PEDAGÓGICA DO 

SCO 

Através da 

dinâmica de 

informação e 

comunicação 

À ESTIMAR 

 

Treinar as 

Comissões 

Escolares para 

fiscalização dos 

regramentos e 

diretrizes 

aplicáveis na 

unidade escolar 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

NO PERÍODO QUE 

RETORNA AS 

ATIVIDADES 

EQUIPE 

PEDAGÓGICA DO 

SCO 

ATRAVÉS DA 

CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO 

À ESTIMAR 

 

Prover 

treinamento 

específico sobre 

higienização e 

desinfecção 

adequadas de 

materiais, 

superfícies e 

ambientes, aos 

servidores 

responsáveis 

pela limpeza 

NAS UNIDADES 

ESCOLARES 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

MERENDEIRAS E 

SERVIÇOS GERAIS 

ATRAVÉS DA 

CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO 

À ESTIMAR 

 

Capacitar os 

servidores ou 

prestadores de 

serviço do 

transporte 

escolar de 

acordo com as 

diretrizes 

SETOR DE 

TRANSPORTE 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

RESPONSÁVEIS 

PELO TRANSPORTE 

ATRAVÉS DA 

CAPACITAÇÃO E 

TREINAMENTO 

À ESTIMAR 
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6.1.7 DAOP Comunicação e Informação 

Acesse ao documento na íntegra 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

COMUNICAÇÃO E  

INFORMAÇÃO 

Organizar 

material de 

comunicação 

para orientar as 

escolas sobre os 

procedimentos 

das oito 

diretrizes. 

UNIDADE ESCOLAR 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

ACESSORIA DE 

IMPRENSA 

DIVERSOS CANAIS 

DE MÍDIAS 
À ESTIMAR 

 

Material 

informativo 

impresso, 

visual/áudio.  

UNIDADES 

ESCOLARES 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

ACESSORIA DE 

IMPRENSA 

UNIDADES DE 

COMUNICAÇÃO 
À ESTIMAR 

 

Comunicação 

entre Secretaria 

de Educação e 

Escolas 

UNIDADES 

ESCOLARES 
IMEDIATAMENTE 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA/ 

DIRETORES 

CONTATO 

TELEFÔNICO 
À ESTIMAR 

       

 

 

 

6.1.8 DAOP Finanças 

Acesse ao documento na íntegra 

PORQUE O QUÊ ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO CUSTA 

FINANÇAS 

Avaliar os 

recursos 

financeiros 

necessários para 

a implementação 

das medidas 

preventivas e de 

contenção de 

SETOR FINANCEIRO 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

SECRETÁRIA DE 

FINANÇAS 

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 

https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing
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contágio 

preconizadas 

 

Dispor de um 

orçamento 

prévio quanto 

aos recursos a 

serem acionados 

para a realização 

das atividades, 

aquisição de 

Equipamentos 

de Proteção 

Individuais (EPIs) 

SETOR FINANCEIRO 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

SECRETÁRIA DE 

FINANÇAS 

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 

 

Fornecer dados 

e informações 

financeiras para 

subsidiar a 

captação de 

recursos 

complementare

s 

SETOR FINANCEIRO 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS E DURANTE 

O PERÍODO 

ESCOLAR 

SECRETÁRIA DE 

FINANÇAS 

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 

 

Dimensionar e 

descrever 

detalhadamente 

a quantidade e a 

qualidade de 

itens 

indispensáveis 

que precisam 

ser adquiridos, e 

o período de 

abastecimento, 

identificando a 

quantidade de 

EPIs, EPCs, e 

todos os 

materias 

necessários 

conforme 

diretrizes. 

SECRETARIA DE 

SAÚDE, 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E 

UNIDADES 

ESCOLARES 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

SECRETÁRIA DE 

SAÚDE, 

SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO E 

GESTORES ESCOLAR 

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 

 

Apoiar o 

processo de 

compra de 

materiais e 

demais insumos 

SECRETARIA DE 

FINANÇAS 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS E DURANTE 

O PERÍODO 

ESCOLAR 

SECRETÁRIA DE 

FINANÇAS 

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 
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que se façam 

necessários para 

a 

operacionalizaçã

o das medidas 

definidas para 

enfrentamento 

da crise 

sanitária, no 

âmbito do 

estabelecimento 

de ensino. 

 

Auxiliar nos 

processos de 

licitação, no 

sentido de definir 

a necessidade; 

SECRETARIA DE 

SAÚDE, SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO E 

SECRETARIA DE 

FINANÇAS 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS E DURANTE 

O PERÍODO 

ESCOLAR 

SECRETÁRIA DE 

SAÚDE, SECRETÁRIA 

DE EDUCAÇÃO E 

SECRETÁRIA DE 

FINANÇAS 

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 

 

levantamento de 

recursos 

necessários para 

planejar, 

organizar e 

executar as 

capacitações, 

treinamentos e 

simulados de 

campo, 

envolvendo 

equipes, 

equipamentos, 

viaturas 

(bombeiros e 

ambulâncias), 

entre outros. 

SECRETARIA DE 

SAÚDE, 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO E 

SECRETARIA DE 

FINANÇAS 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

SECRETÁRIA DE 

SAÚDE, 

SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO E 

SECRETÁRIA DE 

FINANÇAS  

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 

 

Verificar a 

necessidade de 

contratação de 

servidores 

substitutos para 

atender às 

demandas dos 

grupos de risco, 

identificando 

orçamento, fonte 

de recursos e 

SECRETARIA DE 

FINANÇAS E 

SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

ANTES DA 

RETOMADA DAS 

AULAS 

SECRETÁRIA DE 

EDUCAÇÃO E 

SECRETÁRIA DE 

FINANÇAS 

POR MEIO DE 

RECURSOS DE 

COMUNICAÇÃO 

SEM CUSTO 
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legislação para 

contratação. 

6.2 UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL)  

 

O  Município de Araranguá adota o seguinte Sistema de Comando Operacional, para 

acompanhar a execução do plano. 

Abaixo segue o organograma condizente com o Sistema de Comando Operacional. 

 

 

 

Figura 3: Organograma Do Sistema de Comando Operacional 

 

 

 

 

6.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME) 

6.3.1 Dispositivos Principais 

O sistema de alerta e alarme tem como elementos centrais dispositivos que integram o 

Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19 e dão subsídios 
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para tomada de decisão: 

a) O mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios 

catarinenses; 

b) O perfil epidemiológico na plataforma multi-escalar territorial; 

c) A Matriz de Avaliação de Indicadores de Risco Potencial na Gestão da Saúde (que se 

constitui no documento central diário de monitoramento e avaliação da situação regional e será 

complementado pelos boletins municipais). 

d) Para além destes, consideram-se, também, dispositivos importantes: 

indicações provenientes da OMS e de outras instituições internacionais de 

referência; 

      boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas áreas e 

das unidades de gestão operacional regionais, municipais e escolares; 

      simulados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas nas 

regiões/municípios/escolas. 

Sistema de alerta e alarme tem como objetivo avisar a população (comunidade escolar), 

sobre riscos e ocorrências, sendo: 

Alerta - É “um sinal, sistema ou dispositivo de vigilância que tem por finalidade alertar 

sobre um perigo ou risco iminente ou previsível em curto prazo, e que aciona o sentido de 

prontidão. 

Alarme - sinal, dispositivo ou sistema que tem por finalidade avisar sobre um perigo ou 

risco iminente. Tem o objetivo de definir como será o acionamento de um aviso de ocorrência do 

evento, que deve se desdobrar em ações práticas por parte de todos os envolvidos no plano de 

contingência e por parte da população. Pode-se usar o Whatsapp, SMS, carro de som, entre 

outros. 

Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e 

ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. Abaixo segue como está organizado o sistema 

de vigilância e comunicação. 
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NOME FUNÇÃO CONTATO 

EMERSON HEITOR DE ALMEIDA COORDENADOR DEFESA CIVIL (48) 35210900 

 

HENRIQUE BESSER SECRETÁRIO DE SAÚDE (48)35211500 

CLÁUDIA ZANETTI BERTONCINI ENFERMEIRA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (48) 999852870 

 

MARILUCE R. Da S. BILCK SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (48)39031800 

 

 

6.3.2 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 registo 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 pelo 

SCO. 

Os registos 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 do município de Araranguá, serão realizadas em 

relatórios como modelo disponibilizado anexo 3.  Além do monitoramento, a efetiva fiscalização do 

cumprimento das diretrizes e protocolos estabelecidos neste plano contingência e possíveis documentos 

complementares colaboram para o êxito no combate à disseminação do Coronavírus. 
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ANEXO 1 MODELO BOLETIM 

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº             
DIA:  /  /   

DINÂMICAS E 

AÇÕES 

OPERACIONAIS 

OCORRÊNCIA ENCAMINHAMENTO RESOLUÇÃO ALTERAÇÕES (SE HOUVER) 

GESTÃO DE 

PESSOAS 

Ex.: Atestado médico Necessidade 
de isolamento social 

Apoio psicológico 

Formação, treinamento 

   

MEDIDAS 
SANITÁRIAS 

    

ALIMENTAÇÃO 

    

TRANSPORTE 

    

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

    

OUTRAS 

    

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS: 
 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES



 

27  

 

ANEXO 2 MODELO RELATÓRIO 

PERÍODO: De                 A             
Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais:  
 

DINÂMICAS E AÇÕES 
OPERACIONAIS 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

GESTÃO DE PESSOAS   

MEDIDAS SANITÁRIAS   

ALIMENTAÇÃO   

TRANSPORTE   

QUESTÕES 
PEDAGÓGICAS 
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ANEXO 3 DADOS QUANTITATIVOS:  

DINÂMICAS E 
AÇÕES 
OPERACIONAIS 

ASPECTO
S 

NÚMERO 

GESTÃO DE PESSOAS 

Professores envolvidos 
Servidores envolvidos 
Estudantes envolvidos 
Atendimentos realizados com professores 
Atendimentos realizados com servidores 
Atendimentos realizados com estudantes 
Atendimentos realizados com familiares 

 

MEDIDAS SANITÁRIAS 
Quantidade de álcool gel 
Quantidade de máscaras 

 

ALIMENTAÇÃO 
Quantidade de refeições servidas 
Quantidade de alimentos servidos em kg 

 

TRANSPORTE 
Quantidade de alunos transportados 
Quantidade de motoristas mobilizados 
Quantidade de motoristas treinados 

 

QUESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

Quantidade de atividades desenvolvidas 
Quantidade de material produzido 
Quantidade de equipamentos utilizados 
Quantidade de horas presenciais 
Quantidade de horas ensino híbrido 
Quantidade de alunos presenciais 
Quantidade de alunos em ensino híbrido 
Quantidade de estudantes ensino remoto 
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TREINAMENTO E 
CAPACITAÇÃO 

Quantidade de treinamentos oferecidos 
Quantidade de professores capacitados 
Quantidade de servidores em simulados 
Quantidade de horas de capacitação ofertadas 
% de aproveitamento das capacitações ofertadas 
Quantidade de certificados 
Quantidade de material elaborado 
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ANEXO 4 

DESTAQUES 

EVIDENCIADO

S, ASPECTOS A 

MELHORAR E 

LIÇÕES 

APRENDIDAS 

DINÂMICAS E AÇÕES 
OPERACIONAIS 

DESTAQUES EVIDENCIADOS ASPECTOS A MELHORAR LIÇÕES APRENDIDAS 

GESTÃO DE PESSOAS 

   

MEDIDAS SANITÁRIAS 

   

ALIMENTAÇÃO 

   

TRANSPORTE 

   

QUESTÕES 
PEDAGÓGICAS 
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ANEXO 5:  

SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 
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ANEXO 6 

 

TERMO DE COMPROMISSO                     - Presencial e Remoto – 
 

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente do retorno às aulas presenciais na 

Escola________________________________, para o ano letivo de 2021 e que o atendimento 

escolar se dividirá em Tempos de atividades presenciais na Escola e Tempos de atividades 

escolares em casa pela plataforma e/ou material impresso, para que sejam garantidos os 

regramentos sanitários e mantidos o distanciamento social, conforme estabelecido nas 

legislações vigentes. 

Estou ciente que o estudante_______________________________________________do 

___ ano, seguirá rigorosamente o cronograma de atividades escolares que será disponibilizado 

pelo Escola no grupo de whatsapp da turma. 

Estou ciente que o estudante não poderá estar na Escola em dias e horários diferentes 

dos estabelecidos, sendo que, caso isto ocorra, a Escola estará solicitando o encaminhamento 

para a sua residência. 

 

 

Dados do responsável legal 

Nome completo    

 

CPF RG    

Fone    

Data / /    

 

Assinatura do Responsável Legal 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 7 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

                                      Atendimento Impresso  

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente do retorno às aulas presenciais na 

Escola______________________________, para o ano letivo de 2021. Mesmo não 

integrando o Grupo de Risco, o/a estudante____________________________________ 

  , do___ ano, optamos 

pelo atendimento escolar em regime impresso. 

Comprometo-me a acompanhar, apoiar e oferecer condições para o/a estudante 

desenvolver as atividades escolares não presenciais. 

Estou ciente de que este termo de compromisso deverá ser revalidado junto a 

Escola________________________________. 

Caso eu tome a decisão de optar pelo retorno do meu filho ao regime presencial, deverei 

ir até a Escola para alterar a modalidade de ensino, e o mesmo terá 7 dias úteis após essa 

comunicação para enquadrar o/a estudante no regime de atendimento solicitado. 

 

 

Dados do responsável legal 

 

Nome completo    

 

CPF RG    

Fone    

Data / /    

Assinatura do responsável legal 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 8 

TERMO DE COMPROMISSO 

Atendimento Remoto  

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente do retorno às aulas presenciais na 

Escola______________________________, para o ano letivo de 2021. Mesmo não 

integrando o Grupo de Risco, o/a estudante 

  , do  ano, optamos 

pelo atendimento escolar em regime remoto. 

Comprometo-me a acompanhar, apoiar e oferecer condições para o/a estudante 

desenvolver as atividades escolares não presenciais. 

Estou ciente de que este termo de compromisso deverá ser revalidado junto a 

Escola________________________________. 

Caso eu tome a decisão de optar pelo retorno do meu filho ao regime presencial, deverei 

ir até a Escola para alterar a modalidade de ensino, e o mesmo terá 7 dias úteis após essa 

comunicação para enquadrar o/a estudante no regime de atendimento solicitado. 

 

Dados do responsável legal 

 

Nome completo    

 

CPF RG    

Fone    

Data / /    

 

Assinatura do responsável legal 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 9 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO AO GRUPO DE RISCO DE AGRAVAMENTO DA COVID-19 

 

Eu_______________________________________________________________________

CPF ______________________________, telefone  , 

responsável legal do estudante _________________________________________  , da turma 

________, DECLARO que o estudante nominado enquadra-se no grupo de risco (COVID-19), 

conforme situação indicada abaixo: 

( ) diabetes mellitus 

( ) doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

 ( ) doença renal 

( ) doenças cardiovasculares e cerebrovasculares  

( ) hipertensão arterial grave 

( ) indivíduos transplantados de orgãos sólidos  

( ) anemia alciforme 

( ) câncer 

( ) obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40) 

Outras informações    

  .  

Portanto, estou ciente que optamos pelo o atendimento escolar em regime 

remoto. 

Araranguá  /  /    

Assinatura do Responsável Legal 

________________________________________________________________ 
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ANEXO 10 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO AO GRUPO DE RISCO DE AGRAVAMENTO DA COVID-19 - 
SERVIDOR 

 

Eu_______________________________________________________________________

CPF ______________________________, telefone  , 

_________________________________________  , faço parte 

do quadro de funcionários da Escola_______________________, assim DECLARO neste  

documento, que faço parte do grupo de risco, declarado no tópico deste mesmo, consciente que 

não pedi afastamento do trabalho da rede municipal de ensino, que por hora tive oportunidades 

para buscar o afastamento, mas por vez optei por livre e espontânea vontade, continuar com o 

trabalho presencial, mesmo sabendo dos riscos em que me coloco, declarando  por continuar 

com os serviços prestados  ao  município e estar ciente das minhas condições de trabalho neste 

mesmo local. 

Nominado enquadra-se no grupo de risco (COVID-19), conforme situação indicada abaixo: 

() diabetes mellitus 

() doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

 () doença renal 

() doenças cardiovasculares e cerebrovasculares  

() hipertensão arterial grave 

() indivíduos transplantados de órgãos sólidos 

 () anemia falciforme 

() câncer 

() obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40) 
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Outras informações  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Portanto, estou ciente pelas declarações aqui descritas. 

 

Araranguá  ___/___/___     

 

ASSINATURA ______________________________________ 
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ANEXO 11 
 
Plano de Retorno para as instituições da Rede de Ensino Municipal e Centros de Educação 
 
 
O cumprimento da carga horária mínima prevista poderá ser por meio de uma ou mais das 
seguintes alternativas 
I - Carga horária de modo presencial; 
Il- Cômputo da carga horária não presencial, podendo ser atividades impressas e ou atividades 
mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação, realizadas de modo 
concomitante com o período das aulas presenciais, quando do retorno às atividades. 
III-Cômputo da carga horária não presencial, podendo ser atividades impressas e ou atividades 
mediadas por tecnologias digitais de informação e comunicação, realizadas de modo exclusivo on-
line 
A volta às aulas presenciais será gradual, por grupos de estudantes etapas ou níveis educacionais, 
em conformidade com o Plano de Contingência (PLANCON). Considerando as características de 
cada unidade de ensino, observando regras de higiene, de distanciamento físico de estudantes, de 
funcionários e profissionais da educação, com alternância de turmas, de horários de entrada e 
saída para evitar aglomerações, e outras medidas de segurança recomendadas. 
Cabe Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes orientar as unidades de ensino em 
relação: 
- Planejar a reorganização dos ambientes de aprendizagem, comportando tecnologias disponíveis 
para o atendimento do disposto nos currículos: 
I Realizar atividades on-line síncronas e assíncronas de acordo com a disponibilidade tecnológica; 
Il- Realizar atividades de avaliação on-line ou por meio de material impresso; 
e 
IV - Utilizar mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.) para estimular e 
orientar os estudos. 
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ANEXO 12 
 
Alterações no Plano de Contingência da edição 01 para a 02. 
 
- Órgãos Competentes; 

- Membros da Equipe; 

- Caracterização do Território; 

- Vulnerabilidades: itens P - S; 

- Capacidades Instaladas: A PARTIR DA LETRA K 

- Medidas Sanitárias pág. 23 (uso de máscaras), pág. 24 (Ed. Infantil Caso Suspeito e Suspeitos 

COVID-19) 

- Sistema de Gestão Operacional atualizado; 

- Termos atualizados; 

- Anexo 11 Plano de retorno. 
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RESPONSÁVEIS PELO PLANO 

Plano de contingência aplicável ao município de: 
 

Araranguá 
 
 
 

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano: 
 

César Antônio Cesa 
Prefeito(a) Municipal 

 
Emerson Heitor de Almeida 

Proteção e Defesa Civil 
 

Henrique Peter Michael Besser 
Secretário de Saúde 

 
Mariluce Rodrigues da Silva Bilck 

Secretária de Educação, Cultura e Esportes 
 
 

Membros da equipe: 
 
 

Andréa Pereira Vicente Ghellere 

Cláudia Lima Pastorini Andrade 

Darlan Vargas de Matos 

Emerson Heitor de Almeida 

Graciane Gonçalves Farias 

Henrique Peter Michael Besser 
João Inácio Barbosa 

Maurício Réus 

Michele Viana Costa Nagel 

Mônia Nunes Cardoso 

Roger Flores Ceccon 

Rosane Castelan 

Sílvia Regina Guimarães de Medeiros 

Susana Inácio Timboni Daniel 



Plano MUNICIPAL de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 
nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis 

 

 

40  

 


