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APRESENTAÇÃO

O coronavírus covid-19, mudou a rotina de todos, isolou pessoas, fechou comércio, fronteiras e também as
instituições de ensino. A realidade imposta pela situação de pandemia impossibilitou a manutenção da rotina
de todos os sistemas de ensino. O fechamento temporário das escolas e a substituição das aulas presenciais
por atividades remotas também se constituíram em ações das escolas para o enfrentamento da pandemia.
Diferente das demais medidas sanitárias aplicadas aos diferentes segmentos econômicos e prestação de
serviços, a Portaria Conjunta no 750/2020 SED/SES/DCSC fixou critérios a serem adotados para o retorno
das atividades presenciais nas Unidades Escolares. A Portaria Conjunta determinou que cada município do
território catarinense elaborasse o Plano de Contingência Municipal para a Educação nos moldes do modelo
do Plano Estadual de acordo com todas às condutas estabelecidas nos Cadernos de Diretrizes para o retorno
às aulas. A portaria também determinou a instituição do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia
de COVID-19 específico para a Educação. A Comissão Intersetorial Responsável Pela Fase De Retorno Das
Atividades De Aprendizagens Presenciais, Análise, Discussão e Elaboração Do Plano De Contingência
Municipal de Painel foi instituído pelo Decreto no 62/2020, de 20 de agosto de 2020. O documento que ora
apresentamos é resultado do trabalho em equipe, de grande dedicação e estudo. Os responsáveis de diferentes
segmentos da sociedade e envolvidos no contexto de educação do Município se dispuseram integralmente na
discussão e construção coletiva que resulta neste PLANCON-ESCOLAR. Documento que orientará as
unidades escolares nas definições de seus planos. O retorno das atividades presenciais nas unidades escolares
quer sejam públicas, privadas, comunitárias, confessionais ou outras, independente da modalidade de ensino,
somente será possível mediante a anuência das autoridades sanitárias e a homologação do Plano de
Contingência Escolar pelo Comitê Municipal. Acreditamos que as crises mundiais nos mostram ao longo da
história que é possível reinventar e inovar diante de uma nova realidade. Vamos juntos superar mais esse
desafio que se instaura e honrar nosso compromisso de promover uma educação de qualidade.

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 institui 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, levando em consideração a
amplitude de sua propagação 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 providências a serem aplicadas, se integram 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 nº 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 de 2020, 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 emergência, através do Decreto n° 515, por conta da pandemia de coronavírus.
O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade pública em todo o território
catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à
COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das
redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este
Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes
de ensino
pública e privada por tempo indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de
2020 as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e
privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição
oportunamente.
Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição
das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírusCOVID-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.
Em 25 de setembro de 2020, com a Portaria 750/2020, normatiza as Comissões Municipais Escolares
e a obrigatoriedade/ modelo de Plancon Edu – COVID-19. Em 08 de dezembro de 2020, a Lei 18.032 em seu
Art. 1º Consideram-se atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, ainda que em situação de emergência
ou calamidade pública: X - atividades educacionais, aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada

de ensino; municipal, estadual e federal, relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, nível médio,
Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino técnico, ensino superior e afins, apenas durante a pandemia de
COVID-19.
Em 14 de Dezembro de 2020, pelo Decreto N° 1003, estabelece as condições gerais para a retomada
das atividades presenciais na área da Educação, nas redes pública e privada de ensino, durante a pandemia de
COVID-19.
Art. 2º Cada rede de ensino, pública e privada, definirá a estratégia de retorno e a forma de atendimento
presencial, considerando todas as medidas sanitárias em vigor e o distanciamento social de, no mínimo, 1,5 m
(um metro e meio), primando por retomar as atividades educacionais presenciais no primeiro dia letivo de
2021.
§ 1º Cabe a cada rede de ensino, pública ou privada, estabelecer em seu Plano de Contingência Escolar para a
COVID-19 (PlanCon-Edu/COVID-19) os critérios de alternância de grupos para o retorno presencial, quando
necessário, a fim de manter o distanciamento social de 1,5 m (um metro e meio) em todos os ambientes e
espaços da instituição.
§ 2º Os estudantes e servidores que se enquadram nos grupos de risco para a COVID-19 devem ser mantidos
em atividades remotas.
§ 3º O responsável legal pelo estudante pode optar pela continuidade no regime de atividades não presenciais
ou remotas quando a instituição ou rede oferecer essa opção, mediante assinatura de termo de responsabilidade
na instituição de ensino em que o estudante estiver matriculado.
Art. 3º O PlanCon-Edu/COVID-19 é um instrumento de planejamento e preparação da resposta ao desastre de
natureza biológica, caracterizado pela pandemia de COVID-19.
§ 1º Cada município e cada estabelecimento de ensino ou atividade educacional deverá elaborar o PlanConEdu/COVID-19 conforme modelos estabelecidos em portaria conjunta da Secretaria de Estado da Educação
(SED), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Defesa Civil (DC).
§ 2º O PlanCon-Edu/COVID-19 deverá ser acompanhado e monitorado em sua execução, assim como ser
revisado e atualizado sempre que necessário, ficando suas versões numeradas e registradas e mantido o
histórico das atualizações disponíveis para a autoridade sanitária competente.
§ 3º O retorno às atividades educacionais presenciais fica condicionado à homologação da primeira edição do
PlanCon-Edu/COVID-19 no Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19.
§ 4º As atualizações e revisões dos PlanCon-Edu/COVID-19 ficam dispensadas de nova homologação pelo
Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, seguindo o estabelecido no § 2º deste artigo.
Art. 5º Nas Regiões de Saúde que apresentem Risco Potencial GRAVÍSSIMO, GRAVE, ALTO ou
MODERADO na Avaliação de Risco Potencial à COVID-19, para os estabelecimentos de ensino que possuem
o PlanCon-Edu/COVID-19 homologado, as atividades educacionais presenciais estarão autorizadas, devendo

ser rigorosamente seguidos todos os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos. (Redação do artigo
dada pelo Decreto Nº 1153 DE 15/02/2021).
Art. 6º Em situações de surto de COVID-19 no estabelecimento de ensino, a instituição deve informar
imediatamente as autoridades de vigilância epidemiológica e sanitária competentes para que sejam tomadas
as medidas cabíveis.
Art. 7º O retorno às atividades escolares presenciais obedecerá obrigatoriamente a todos os
regramentos estabelecidos pela SES e por atos de autoridade sanitária e educacional federal, estadual ou
municipal.
Em 01 de abril de 2020 o Conselho Municipal de Educação de Painel – CME aprovou a Ata de Nº
07/2020 sobre o Decreto municipal número 17/2020 onde através deste, foi suspensa às aulas presenciais
por 30 dias a partir da data de 17/03/2020. Em seguida foram expedidos novos decretos municipais
decretando situação de Emergência através do Decreto 20/2020 do dia 24 de março de 2020. No dia 04 de
maio foi expedido o Decreto Municipal 28/2020, que altera o Decreto nº 25 de 13 de Abril de 2020, que dispõe
sobre a aplicabilidade automática dos Decretos e Regulamentos editados pelo Governo do Estado de Santa
Catarina, com vistas a estabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), disciplina o uso de máscaras domésticas pela população, estabelece regras para
o funcionamento dos serviços públicos, e dá outras providências. O calendário escolar foi adaptado de
forma a diminuir os danos causados pela suspensão das aulas. Foram seguidas, 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; e o parecer n. 5/2020 do Conselho
Nacional de Educação.
Mesmo com os Decretos e portarias do Governo do Estado de Santa Catarina, o município de Painel
optou em continuar essa forma de ensino remoto até o final do ano letivo de 2020. Com o Decreto Municipal
N° 81/2020 de 05 de outro de 2020 que dispôs sobre a convocação de servidores afastados em face da
pandemia covid-19, mesmo os do Grupo de risco, a retornarem para suas devidas lotações.
O calendário escolar foi adaptado de forma a diminuir os danos causados pela suspensão das aulas.
Foram seguidas, 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; e o parecer n. 5/2020 do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2020).
Para o retorno das aulas no ano de 2021, seguiu-se o modelo adotado pelo Governo do Estado de Santa
Catarina:

Figura 1. Modelo pedagógico.
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atividadesescolares/educacionais presenciais estão autorizadas, seguindo rigorosamente todos os cuidados e
regramentos sanitários estabelecidos.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 nos sistemas e serviços de saúde e assistência social (podendo gerar
sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. 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 do Ministério da Saúde (MS) e da
Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos federal, estadual e
municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais 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(s) 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 em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento
extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na fase de resposta.
A Escola de Educação Básica Municipal “Santo Antônio”, 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), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA
(PLANCON-EDU/COVID-19). 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 Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco identificados, define
estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), incluindo
eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora
apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
Segundo a portaria conjunta SES/SED/DCSC nº 1967, de 11 de agosto de 2021, conforme Art. 5° para
os estabelecimentos de ensino que possuem Plano de Contingência Escolar para a COVID19 (PlanConEdu/COVID-19) homologados, as atividades escolares/educacionais presenciais estão autorizadas, seguindo
rigorosamente todos os cuidados e regramentos sanitários estabelecidos. Determinado no § 1º Cada rede de
ensino, pública e privada, definirá a estratégia de atendimento presencial, considerando todas as medidas
sanitárias desta Portaria. Regulamentado conforme o decreto municipal nº 72/2021 de 12 de agosto de 2021,
que dispõe sobre as atividades essenciais da educação e regulamentada as atividades presenciais nas unidades
da rede pública municipal de ensino, durante a pandemia de COVID 19.
Para o retorno das aulas no ano letivo de 2022, seguiu-se o modelo adotado pela Secretaria de Estado
da Educação de Santa Catarina de acordo com o Decreto Nº 1669 DE 11/01/2022- Publicado no DOE - SC

em 12/01/2022- Dispõe sobre as atividades essenciais da Educação e regulamenta as atividades presenciais
nas unidades das Redes Pública e Privada relacionadas à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Nível
Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial, Ensino Profissional, Ensino Superior e afins,
durante a pandemia de COVID-19, e estabelece outras providências.
Conforme Art. 2° Fica desobrigado, em todo o território estadual, o uso de máscaras de proteção facial
em ambientes abertos ou fechados, cabendo a cada pessoa a decisão de utilizá-las ou não. Estabelecido em
DECRETO N° 1.794, DE 12 DE MARÇO DE 2022. Dispõe sobre medidas e recomendações sanitárias para
fins de enfrentamento da COVID-19 e estabelece outras providências.
2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA

A estrutura do PLACON-EDU do CEIM José Henrique Waltrick da Silva, obedece ao modelo
conceitual ilustrado na Figura 1.

3.

ATORES/POPULAÇÃO ALVO

Público-alvo: Comunidade Escolar do CEIM José Waltrick da Silva.

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

a.

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

e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);
b.

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;
c.

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;
d.

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

oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
e.
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);
f.

Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada

a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;
g.

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

atividade do estabelecimento;
h.

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

frente aos resultados esperados;

i.

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;
j.

Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias

pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;
k.

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. CENÁRIOS DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, 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.
A terceira versão deste Plano de Contingência está sendo revisado e elaborado
ainda para o cenário de risco associado à ameaça da COVID 19, que se aplica ao
Município de Painel – SC, em todos os territórios educativos tomando em consideração
as vulnerabilidades gerais possíveis de serem identificadas e as capacidades gerais
instaladas/a instalar, a nível estadual/municipal e regional.

5.1 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 COVID -19, que tem impacto direto no sistema
cardiorrespiratório, desencadeando no organismo humano a COVID-19.
A transmissão ocorre através de:
a. Gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal 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:

b.

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.
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
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, 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 morbidades 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 ainda em 2020. Também não existem tratamentos
medicamentosos específicos suficientemente testados, embora alguns medicamentos - tradicionalmente
utilizados no tratamento de outras doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe
advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a ser testados.
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(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).

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.
b.

Ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
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.
e.

Seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;
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.
g.

Devido a idade das crianças se torna difícil manter o distanciamento e o uso de máscaras.

h.

No transporte escolar vimos a dificuldade de mantê-los seguros devido ao toque.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
01
02
03
04

Andreia Teixeira da Silva
Araci Perpétua Melo Vieira
Cristina de Liz
Daniela da Silva Wachsmann

Pedagoga
Pedagoga
Pedagoga
Pedagoga

05

Deisy Maria Arruda

Pedagoga

06
07
08
09

Eliane Andrade Schlischting Melo
Franciele Schabatt
Marione Alves da Silva
Rosane Maria Arruda

Pedagoga
Pedagoga
Pedagoga
Pedagoga

10

Rossana Melegari Correia

Recreação
Educação Física

13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
13:00 às 17:00
08:00 às 12:00
13:00 às 17:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
13:00 as 17:00
08:00 às 12:00
08:00 às 12:00
13:00 às 17:00
08:00 às 12:00
13:00 às 17:00
terças e quintas

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.

CEIM José Henrique Waltrick da Silva, situada na rua Projetada D, S/N, próximo a Unidade Básica de Saúde
Jurema Oliveira Araújo e a Policlínica Eloá Xavier.

O CEIM possui 97 alunos matriculados, frequentando presencialmente.
Total de matrículas por turma:
Maternal I, 10 alunos matriculados;
Maternal II, 20 alunos matriculados;
Jardim, 20 alunos matriculados;
Pré I, 20 alunos matriculados,
Pré II, 27 alunos matriculados,

O CEIM José Henrique conta com 22 funcionários;

01

Carolina Andrade Vieita

Monitor

02
03

Elizandra de Lurdes Arruda
Ketlen Cristina Amaral de Liz

Monitor
Monitor

08:00 às 12:00
13:00 às 17:00
07:00 às 13:00
11:00 às 17:00

04
05
06

Mara Aparecida Arruda de Andrade
Marines Miguel do Nascimento
Paulo Lemos da Silva

Monitor
Monitor
Monitor

07:00 às 13:00
11:00 às 17:00
11:00 às 17:00

01
02

Cristina Apª Rodrigues Sutil
Karine Ribeiro Miguel

Serviços Gerais
Serviços Gerais

07:00 às 13:00
12:00 às 18:00

01
02

Maíra Vitoria de Liz Souza França
Rita de Cássia P. Brito de Liz

Merendeira
Merendeira

10:00 às 16:00
07:00 às 13:00

01

Josiane Maria Arruda Amorim

Orientador Pedagógico

08:00 às 12:00 das 13:00 às 17:00
CEIM
Secretaria de Educação
Escola Santo Antônio

01

Eunice Marchi da Silva

Diretor

08:00 às 12:00
13:00 às 17:00

ESPAÇO FÍSICO DO CEIM

1 Cozinha com dispensa,
2 2 refeitórios, 1 área de serviço,
3 1 sala de recreação,
4 5 salas de aula
5 1 sala de troca (fraldário)
6 1 sala administrativa (secretaria)
7 2 banheiros para funcionários.
8 2 banheiros infantis com 4 vasos sanitários infantis cada um.
9 1 corredor.
10 1 área externa na frente com jardim.
11 1 área externa atrás com parque infantil.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A Alimentação Escolar é produzida na própria escola.
08h30min servido café da manhã.
11h30min servido almoço.
12h00 servido 1 fruta.
14h00min servido frutas.
15h30min servido lanche da tarde.

A merendeira e a auxiliar de cozinha usam uniforme adequado e fazem as trocas de acordo com as
orientações do protocolo sanitário.
Os alunos são orientados a não partilhar alimentos e utensílios como copos, talheres, pratos entre outros;
As refeições continuam sendo servidas na sala de aula por motivo de melhor comodidade tanto para alunos
quanto para professores.

TRANSPORTE ESCOLAR

Crianças que utilizam o transporte

•

• Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas
(exceto em dia de chuva e frio extremo), com amplitude que
permita a troca de ar sem comprometer a segurança dos
passageiros;
Padronizar procedimentos e operações de higienização, de

forma que após cada viagem seja realizada a limpeza e desinfecção
dos veículos utilizados no transporte;
•

Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros) e poltronas com álcool 70% ou

produtos sanitizantes de efeito similar ao fim de cada viagem;
•

É responsabilidade do terceirizado se adequar as orientações e diretrizes de protocolos sanitários do

PLANCON que asseguram o transporte dos alunos, respeitando a limitação definida para cada modalidade de
transporte e higienização frequente dos veículos.

ALUNOS TRANSPORTE ESCOLAR MAIO DE 2022
Nº

Nome

01
02

Turno

Localidade

Poliana Sophia Z. Antunes Mat 2

Matutino

Micael Borges L. dos
Santos
Jadson Alves da Rosa
Tuany Ataíde Souza da
Rosa
Carlos Henrique L. da
Silva
Enzo Gabriel Souza da
Silva
Jefferson
Borges
de
Oliveira
Luan Clovis Zen

Pré 2

Matutino

Lava Tudo, SC114, F. Diego
Barreiro
Lava Tudo, SC114, F. Salézio Diego

Ivan

Jardim
Pré 1

Vespertino
Vespertino

Pré 2

Vespertino

Lava Tudo, SC 114, Britador Diego
Lava Tudo, SC 114, Lava Diego
Tudo
Lava Tudo, SC114
Diego

Ivan

Pré 2

Vespertino

Lava Tudo, SC114, F. Salézio Diego

Ivan

Mat 2

Integral

Mortandade, SC 370 km 13

Pré 1

Matutino

Mat 2
S. Pré 1

Matutino
Matutino

11

Benício Soares Couto
Nicolas Fernando
Couto
Arthur Santos Lopes

Mortandade, Rio dos Touros Gilmar
Divisa
Mortandade, SC 370 km 4,5
Gilmar
Mortandade, SC 370 km 4,5
Gilmar

Pré 1

Matutino

12

Airton Andrade Souza

Pré 2

Vespertino

13

Arthur Wolff Souza

Pré 2

Vespertino

14

Vinicius de Oliveira Farias Pré 2

Vespertino

15
16
17

Elisa dos Santos Barbosa
Isadora Amélia P. Ribeiro
Lara Beatriz Batista da
Silva
Vitória Manuelly M.
Almeida
Kauane de Lima Alves
Valentina Rosa Schesmes

Mat 2
Mat 2
Mat 2

João
Guilherme
R.
SChemer
Natanael R. de O. Correia
Thierry Vinícius de J.
Corrêa
Ana Sofia Paker Macedo
Andrew de Jesus C. Alves
Cecilia Packer de Lima
Ana Julia Andrade da
Silva

03
04
05
06
07
08
09
10

18
19
20
21
22
23
24
25
29
30

Turma

Motorista

Terceirizado
Tia Lena

Gilmar
Lelinho

Integral
Integral
Matutino

Mortandade, SC 370 km 6,
entrada Nandinho
Mortandade, Caveirinhas Dr.
Cuco, SC 370 km 4
Mortandade,
Caveirinhas,
Malke Painel 1
Mortandade, SC 370 km 6,
entrada Botega
Pinheiros Altos, Malke
São Luiz Hiragami
Pinheiros Altos, Malke

Gilmar

Eninho
Eninho
Eninho

Jardim

Matutino

Pinheiros Altos, Malke

Eninho

Jardim
Jardim

Matutino
Vespertino

Eninho
Eninho

Tia Sandra

Mat 1

Vespertino

Eninho

Tia Sandra

Jardim
Mat 2

Vespertino
Integral

São Luiz Hiragami
Pinheiros Altos, Boa Vista,
Fazenda Mario Gamba
Pinheiros Altos, Boa Vista,
Fazenda Mario Gamba
Pinheiros Altos, Malke
Serrinha

Pré 1
Pré 1
Pré 2
Pré 1

Matutino
Vespertino
Vespertino
Vespertino

Serrinha
Serrinha
Serrinha
Serrinha

Gilmar

Lelinho

Gilmar

Lelinho

Gilmar

Eninho
Marlene
Marlene
Sibila
Sibila
Sibila

5.3 VULNERABILIDADES

O CEIM Jose Henrique Waltrick da Silva toma em consideração, na definição de seu cenário de risco,
as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:
 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;

5.4 CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR

O CEIM José Henrique Waltrick da Silva considera já ter instaladas e a instalar as seguintes
capacidades:

5.4.1. CAPACIDADES INSTALADAS
a)

Articulação intersetorial com representantes de diferentes políticas públicas e entidades representativas

do Município;
Comissão escolar;
Conselho Municipal de Educação atuante;
Contamos com um plano de ação que visa orientar atitudes a serem tomadas enquanto houver risco de
contagio do vírus COVID-19.
e)
Dispomos de espaço físico arejado, ventilado, com possibilidade de fluxo de circulação do corpo
docente e discente.
f)
Unidade Básica de Saúde situado próximo ao CEIM José Henrique,
g)
Conselho Municipal da Criança e adolescente;
h)
Assistência Social (CRAS);
i)
Orientações e acompanhamento aos alunos por parte dos professores através das atividades
desenvolvidas em sala de aula e também e comunicação com os pais ou responsáveis através da agenda.
b)
c)
d)

j)

Ampliação de parquinho.

5.4.2. CAPACIDADES A INSTALAR

Formação específica, de acordo com o planejamento que segue:

a. Analisar e discutir sobre decisões pertinentes a instituição seguindo orientações que estejam de acordo com
notas conjuntas, novas portarias e emissões de novos decretos municipais e estaduais.
b.
Estar sempre solicitando parceria com a Secretaria de saúde, Vigilância Sanitária, Comitê municipal e
escolar, corpo de bombeiros para treinar e orientar os profissionais da escola, bem como alunos, pais e
comunidade em geral.
c.
Orientar funcionários, alunos e professores com sintomas gripais procurarem à rede de atenção pública
ou privada especializada para que seja feito o procedimento correto evitando assim a propagação do contágio;
Disponibilizar sempre em locais estratégicos dispense para álcool gel, tapetes de higienização e água

d.

filtrada.
Usar utensílios de louça ou vidro para servir a alimentação escolar para facilitar a higienização

e.

adequada.
Servir os alimentos individualmente na sala de aula para maior comodidade.

f.

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

PLANCON
ESTADUAL

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

PREPARAÇÃO

RESPOSTA

CARACTERÍSTICAS

Contenção (por vezes,
subdividida em simples no
início e alargada quando já
há casos no país/estado)

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

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)

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, tentase 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.

Emergência de Saúde
Pública

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

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.

GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA

A grave situação de crise que nos confrontamos e temos que enfrentar, 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.

7. 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 (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será
feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1)
como será feito; H2) quanto custará.
Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem ser
realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de acesso.

DAOP MEDIDAS SANITÁRIAS
O QUÊ (W2)
Construir Plano de Contingência
Escolar
para
Prevenção,
Monitoramento e Controle do novo
coronavírus - COVID-19 e
submetê-lo à aprovação do Comitê
Municipal.
Informar
previamente
a
comunidade escolar sobre as
medidas
de
prevenção,
monitoramento e controle da
transmissão do novo coronavírus COVID-19
adotadas
pelas
Unidades Educacionais.
Retorno gradativo das atividades
escolares, com intervalos mínimos
de 7 (sete) dias entre os grupos
regressantes, em cada Unidade
Educacional (para os diferentes
níveis escolares, diferentes cursos,
ou outros), com o monitoramento da
evolução
do
contágio,
da
comunidade escolar.
Providenciar a planta baixa da
construção da Unidade Escolar,
contendo as medidas de cada espaço
a fim de delimitar a capacidade
máxima de pessoas. fixar cartazes
informativos nos seus espaços
delimitando o número máximo de
pessoas.
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.
Providenciar a atualização dos
contatos de emergência dos alunos
e trabalhadores antes do retorno das
aulas, bem como mantê-los
permanentemente atualizados.
Priorizar a realização de reuniões
por videoconferência, evitando a
forma presencial, e quando não for
possível, reduzir ao máximo o
número de participantes e sua
duração. Em extensão para as
pessoas com deficiência, buscar
assessoria e suporte dos serviços de
Educação Especial para adequações
e acesso a Informações.
Desenvolver atividades do tipo
excursões e passeios externos e

ONDE(W3)
Unidades
Educacionais das
redes públicas.

QUANDO(W4)
Imediatamente

QUEM(W5)

COMO(H1)

Comissão
Escolar,
demais funcionários da
Unidade Educacional e
Comitê Municipal.

Reunião
com
as
comissões
para
elaboração.

QUANTO
CUSTA(H2)
Concluído.

Unidades
Educacionais

Enquanto durar o
período de pandemia
e em
situações
pontuais.

Comitê
Municipal,
Comissão Escolar e
demais
atores
envolvidos
no
processo.

Através de reuniões
virtuais, grupos de
WhatsApp,
cartazes
informativos,
dentre
outros.

Concluído.

Unidades
Educacionais

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar

Planejamento de cada
Unidade Educacional de
acordo como o número
de alunos, modalidades e
etapas atendidas.

Concluído.

Unidades
Educacionais

Imediatamente
em
situações pontuais.

Coordenador/ Diretor,
Professores, demais
funcionários.

Croqui/planta baixa com
as medidas de cada
espaço
da
Unidade
Educacional. todos os
espaços da Unidade
Educacional.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

SME, Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

Planejamento interno de
cada
Unidade
Educacional.

Concluído.

Unidade
Educacional

Ação contínua

Coordenador/
Diretor, Professores,
demais servidores.

Contato telefônico, email,
WhatsApp,
pessoalmente.

Não há custos

Mantenedora/
Comitê
Municipal, Comissão
Escolar e demais
atores envolvidos no
processo.

Aplicativos
como
Google meet, zoom,
WhatsApp, dentre outros
aplicativos.

Concluído.

Planejamento interno de
cada
Unidade

Concluído.

Mantenedora/
Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e

Mantenedora de cada
Unidade Educacional,

todas as atividades que envolvam
aglomerações, tais como festas de
comemoração, reuniões, formaturas
entre
outras,
moderadamente
seguindo as normas estabelecidas.
Pelos órgãos orientadores.
Suspender todas as atividades que
envolvam aglomerações, tais como
festas de comemorações, formações
presenciais de professores, reuniões
para entrega de avaliações,
formaturas, dentre outras.
Suspender as atividades esportivas
coletivas presenciais, tais como:
futebol, voleibol, ginástica e outras,
devido à propagação de partículas
potencialmente infectantes.
Providenciar a planta baixa da
construção da Unidade Escolar,
contendo as medidas de cada
espaço a fim de delimitar a
capacidade máxima de pessoas.
fixar cartazes informativos nos
seus espaços delimitando o
número máximo de pessoas.
Na primeira etapa do retorno, às
aulas de educação física devem ser
planejadas para serem executadas
sem contato físico, mantendo a
distância de 2 m entre os
participantes e em espaços abertos
(ar livre). Fica proibida a prática de
esportes que envolvam superfícies
que não possam ser limpas e
atividades que envolvam troca de
objetos entre os alunos.
Adotar rotinas regulares de
orientação de alunos e trabalhadores
sobre as medidas de prevenção,
monitoramento e controle da
transmissão do novo coronavírusCOVID-19, com ênfase na correta
utilização, troca, higienização e
descarte de máscaras, bem como na
adequada higienização das mãos e
de objetos, na manutenção da
etiqueta respiratória e no respeito ao
distanciamento
social seguro,
sempre em linguagem acessível
para toda a comunidade escolar
Informar as alterações de rotina e
mudanças de trajeto e objetos, com
antecedência,
aos
estudantes
público-alvo da Educação Especial.
Comunicar as normas de
conduta relativas ao uso do espaço
físico e à prevenção e ao controle
do novo coronavírus - COVID-19,
em linguagem acessível à
comunidade escolar e afixar
cartazes com as mesmas em locais
visíveis e de circulação, tais
como: acessos, salas de aula,
banheiros, refeitórios, corredores,
dentre outros.
Conhecer
todos
os
regramentos sanitários vigentes
aplicáveis,
procurando
documentar ou evidenciar as
ações adotadas pela Unidade

Coordenador/ Diretor

Educacional
mantenedor.

Enquanto durar o
período de pandemia

Mantenedora de cada
Unidade Educacional,
Coordenador/ Diretor

Através de informativos
para atender as diretrizes
sanitárias.

Enquanto
durar
período de pandemia
e
em
situações
pontuais.

Mantenedora de cada
Unidade
Educacional,
Coordenador/Diretor.

Suspender
as
atividades esportivas
coletivas a fim de
atender as diretrizes
sanitárias.
Croqui/planta baixa com
as medidas de cada
espaço da Unidade
Educacional. todos os
espaços da Unidade
Educacional.

em situações pontuais.

Unidade
Educacional

Unidade
Educacional

Unidades
Educacionais

Imediatamente em
situações pontuais.

Coordenador/ Diretor,
Professores, demais
funcionários.

via

Concluído.

Concluído.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Coordenador/
Diretor, Professor da
disciplina.

Cada
Unidade
Educacional
deve
definir estratégias de
acordo
com
suas
possibilidades a fim de
atender as diretrizes
sanitárias.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais

Comitê
Municipal,
Comissão
Escolar,
SME, Coordenador/
Diretor, Professores,
parceiros
externos,
demais servidores.

Através de informativos,
vídeos, cartazes, projetos
educativos,
Rádio
Comunitária.

Concluído.

Unidade
Educacional

Permanente

Escolar,
Diretor,
demais

Através de informativos,
cartazes e estratégias a
definir por cada rede.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão
Coordenador/
Professores e
servidores.
Comissão
coordenador/
Professores,
profissionais.

Escolar,
Diretor,
demais

Afixar cartazes em
locais visíveis e de
circulação,
Rádio
Comunitária.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia
e
em
situações
pontuais.

Comissão
Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores,
demais

Documentar as
ações da Unidade
Educacional.

Concluído.

Concluído.

Educacional em decorrência do
cumprimento destes regramentos.
Acompanhar
os
casos
suspeitos ou confirmados, na
comunidade escolar, e com as
autoridades locais, a evolução de
casos positivos, no Município de
Painel, de forma a gerenciar o
funcionamento da
Unidade
Educacional, continuidade das
aulas, adequação ou cancelandoas, se necessário, e quando
aplicável, contemplar o possível
fechamento
temporário
da
Unidade Educacional, de forma
total ou parcial (apenas alguma
sala ou instalação).

profissionais.
Mantenedora/
Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia
e
em
situações
pontuais.

Mantenedora de
cada
Unidade
Educacional,
Coordenador/
Diretor.

Relatório
de
monitoramento (diário e
quinzenal) e Boletins
informativos.
Utilizar
aplicativos
para
aplicação
e
armazenamento
das
informações.

Concluído.

DAOP QUESTÕES PEDAGÓGICAS
O QUÊ (W2)

ONDE(W3)

QUANDO(W4)

QUEM(W5)

COMO(H1)

QUANTO

Assegurar o acesso e a
permanência na Educação Básica

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Assegurar
a
participação efetiva
de
todos
neste
processo.

De acordo com a capacidade
das instalações físicas do CEIM,
poderá
ser
suspenso
o
atendimento
presencial
das
atividades do jardim e maternal,
dando-se prioridade aos alunos do
pré- escolar.
Realizar uma avaliação com a
equipe pedagógica, professores
regente e professor AEE, com o
intuito de obter da família, uma
posição com relação ao retorno
presencial dos estudantes da
Educação Especial, com foco na
funcionalidade e autonomia,
sendo garantida a continuidade
das atividades remotas para os
que estejam impossibilitados de
retornarem
às
atividades
presenciais
Definir os grupos a serem
atendidos presencialmente.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Assegurar
a
participação efetiva de
todos neste processo.

Unidade
Educacional
e
Plataformas Digitais

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Unidade
Educacional
de
acordo com as
normas sanitárias
vigente.

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
de acordo com a
mantenedora.

Unidade
Educacional
e
plataformas digitais

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Coordenador/
Diretor, Professores.

Definir
estratégias
acordo
com
realidade
Unidade
Educacional.
Definir
estratégias
acordo
com
realidade
Unidade
Educacional.

Mantenedora
/
Unidade Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Mantenedora/
Coordenador/
Diretor, Professores.

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.
Divulgar amplamente, para
toda a comunidade escolar, as
estratégias pedagógicas adotadas
pela rede de ensino e/ou Unidade
Educacional, 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-

CUSTA(H2)
Definição de custo a
ser realizado por
cada mantenedor/
Unidade
Educacional
Concluído.

Concluído.

Concluído.
de
a
da

Concluído
de
a
da

Definir Estratégias
(Meios
de
Comunicação, Folders
Explicativos,
Entre
Outros)

Concluído.

19.
Prever, quando necessário,
apoio psicossocial a estudantes,
familiares e profissionais da
educação.
Prever o calendário escolar
para garantir o cômputo do
cumprimento da carga horária
mínima legal vigente estipulada
para cada etapa e modalidade de
ensino.
Garantir o planejamento da
avaliação formativa e diagnóstica,
assim como, a elaboração dos
instrumentos.
Adequar os critérios de
promoção
dos
estudantes,
adotando
medidas
que
minimizem a evasão, o abandono
e a retenção escolar.
Redefinir as estratégias do
processo pedagógico e os
objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento, direitos de
aprendizagem e campo de
experiências, tendo em vista a
BNCC, o Currículo Base do
Território Catarinense e a
Proposta
Pedagógica
da
Mantenedora, levando assim, à
continuidade da aprendizagem no
percurso formativo.
Promover o aprimoramento
do uso das TICs nas propostas
pedagógicas

Reforçar a importância
do
planejamento
pedagógico
interdisciplinar

Mantenedora

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Mantenedora/
Coordenador/
Diretor, Professores.

Mantenedora/
Unidade Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Mantenedora/
Coordenador/
Diretor.

Unidade
Educacional/
Plataformas
digitais.
Mantenedora

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Coordenador/
Diretor, Professores.

Mantenedora
/
Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Mantenedora
/Unidade
Educacional

Unidade
Educacional

Enquanto
durar o período de
pandemia e em
situações
pontuais.

Enquanto
durar o período de
pandemia e em
situações
pontuais.
Enquanto durar o
período de pandemia
e
em
situações
pontuais.

Mantenedora

Definir estratégias de Concluído
acordo com a realidade
da
Unidade
Educacional.
Definir estratégias
Não há custos
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.
Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Mantenedora/
Unidade Educacional

Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Mantenedora
/Unidade
Educacional

Definir
estratégias
de
acordo
com
a
realidade
da
Unidade
Educacional.
Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Coordenador/
Diretor, Professores.

Não há custos

Definição
de
custo a ser realizado
por
cada
mantenedor/
Unidade
Educacional.
Não há custos

Concluído.

Não há custos

DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O QUÊ (W2)

ONDE(W3)

QUANDO(W4)

QUEM(W5)

Readequar os espaços
físicos,
respeitando
o
distanciamento mínimo de 1,5
m (um metro e meio) em sala de
aula. Nas atividades de
educação física e em espaços
abertos,
deve-se
manter
distância de 2 m entre pessoas.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

Estabelecer e respeitar o
teto de ocupação compreendido
como o número máximo
permitido de pessoas presentes
simultaneamente no mesmo
ambiente,
respeitando
o
distanciamento
obrigatório,
disponibilizar esta informação
nos locais.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

COMO(H1)
sanitárias no que diz
respeito
ao
distanciamento.
Organizar as salas de aula
de forma que os
estudantes se acomodem
individualmente
em
carteiras. Planejar as
aulas
Físicas
em
espaçamento
aberto
respeitando
o
distanciamento de 2m .
Cartazes em todos os
espaços
físicos
da
Unidade
Educacional
informando a capacidade
de ocupação.

QUANTO
CUSTA(H2)
Concluído.

Concluído

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;
Implementar sentido único
nos corredores, para coordenar
os fluxos de entrada, circulação
e saída de estudantes e
profissionais, respeitando o
distanciamento mínimo entre as
pessoas.
Definir
pontos
exclusivos para entradas e
saídas
nas
Unidades
Educacionais 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.
Organizar,
quando
necessário, os horários de
intervalo das refeições, de
utilização
de
ginásios,
bibliotecas, pátios entre outros,
preservando o distanciamento
mínimo
obrigatório
entre
pessoas,
evitando
a
aglomeração de alunos e
trabalhadores nas áreas comuns.
Assegurar que todos os
pais,
responsáveis
ou
cuidadores, cumpram as regras
de uso de máscara e de
distanciamento
mínimo
obrigatório nas dependências
externas
das
Unidades
Educacionais,
quando
da
entrada ou da saída de alunos e,
quando aplicável, sinalizar no
chão a posição a ser ocupada por
cada pessoa.
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.
Aferir a temperatura de todas
as
pessoas
(estudantes,
profissionais
e
visitantes)

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

Demarcar o piso dos
espaços
físicos
da
Unidade
Educacional
para facilitar aos usuários
o cumprimento das
medidas
de
distanciamento.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

Utilizar
cartazes
informativos
nos
corredores, entradas e
saídas.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

Escalonar os horários de
intervalo das refeições,
de utilização de ginásios,
bibliotecas, pátios entre
outros.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

Cada rede de ensino deve
designar um profissional
responsável pela função
na Unidade Educacional.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
de
cada
Unidade
Educacional.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e

Cada rede de ensino deve
designar um profissional
responsável pela função

Concluído

previamente ao seu ingresso nas
dependências das Unidades
Educacionais, por meio de
termômetro
digital
infravermelho,
vedando
a
entrada
daquela
cuja
temperatura registrada seja igual
ou superior a 37,8°C (trinta e
sete vírgula oito) graus Celsius.
Caso
o
estudante,
profissional
ou
visitante
apresente temperatura corporal
maior ou igual a 37,8° ou
sintomas como tosse seca ou
produtiva, dor no corpo, dor de
garganta, congestão nasal, dor
de cabeça, falta de ar, lesões na
pele, diarreia, vômito, fica
impedido
de
entrar
no
estabelecimento de ensino e
deve ser orientado a procurar
uma unidade de assistência à
saúde do município (Centro de
Triagem).
Comunicar aos pais a
obrigatoriedade de manter os
filhos em casa quando estiverem
doentes.

Comunicar à equipe da
Unidade
Educacional
a
importância de estar vigilante
quanto aos sintomas e, de
manter
contato
com
a
administração da unidade, caso
apresentem algum sintoma.

demais profissionais.

na Unidade Educacional.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor
e
demais
profissionais.

Designar um profissional
responsável pela função,
elaboração de material
(panfleto)
com
as
informações sobre a
assistência de saúde do
Município, entre outras
estratégias adotadas pela
Unidade Educacional.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor
e Professores.

Reuniões, assinatura de
termo
de
responsabilidade , entre
outras estratégias a serem
definidas pela Unidade
Educacional.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores e
demais profissionais.

Reuniões, assinatura de
Termo
de
responsabilidade, entre
outras estratégias a serem
definidas pela Unidade
Educacional.

Definição
de
custo
a
ser
realizado
por
cada mantenedor
das
Unidades
Educacionais de
acordo com a
estratégia
realizada.
Definição
de
custo
a
ser
realizado
por
cada mantenedor
das
Unidades
Educacionais de
acordo com a
estratégia
realizada.

DAOP TRANSPORTE ESCOLAR
O QUÊ (W2)
Respeitar o limite definido para
capacidade máxima de pessoas
em cada ambiente, em especial,
em salas de aulas, bibliotecas,
ambientes
compartilhados,
afixando cartazes informativos
nos locais;
Orientar
os
estudantes,
professores,
profissionais
e
visitantes
a
manter
o
distanciamento recomendável em
todos os momentos, que é de 1,5
m (um metro e meio) entre as
pessoas;
Divulgar e orientar os estudantes,
profissionais e visitantes que não
é permitido:

a)
Comportamentos
sociais tais como aperto de
mãos, abraços e beijos;

ONDE(W3)

QUANDO(W4)

QUEM(W5)

COMO(H1)

QUANTO
CUSTA(H2)
Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, professores,
demais profissionais

Reuniões,
orientações
panfletos, cartazes, entre
outras estratégias a serem
definidas pela Unidade
Educacional.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor e SME

Reuniões,
orientações
entre outras estratégias a
serem definidas pela
Unidade Educacional.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores,
demais profissionais

Reuniões, orientações
entre outras estratégias
a serem definidas pela
Unidade Educacional.

Concluído.

b)
Compartilhar material
escolar, como canetas, cadernos,
réguas, borrachas entre outros;
c)
Compartilhar objetos
pessoais, como roupas, escova
de
cabelo,
maquiagens,
brinquedos e semelhantes;
Os estudantes devem permanecer
somente nas suas salas de aula,
evitando espaços comuns e outras
salas que não as suas.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores,
demais profissionais

Reuniões, orientações
entre outras estratégias
a serem definidas pela
Unidade Educacional.

Concluído.

DAOP GESTÃO DE PESSOAS
O QUÊ (W2)
Todas as Unidades Educacionais
devem fazer higienização de todas
as suas áreas, antes da retomada
das atividades.
Disponibilizar equipamentos de
higiene adequados e em número
suficiente, como dispensadores de
álcool a 70%, lixeiras com tampa
com dispositivo que permita a
abertura e fechamento sem o uso
das mãos (como lixeira com
pedal).
Prover treinamento específico
sobre higienização e desinfecção
adequadas
de
materiais,
superfícies e ambientes, aos
profissionais responsáveis pela
limpeza;

ONDE(W3)

QUANDO(W4)

QUEM(W5)

Unidade
Educacional

Pré retorno presencial.

Profissionais
Serviços
Serventes.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Mantenedora/
Comissão
Escolar,
SME, Coordenador/
Diretor, Professores,
Profissionais Serviços
Gerais/ Serventes.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Realizar
diariamente
procedimentos que garantam a
higienização dos ambientes do
estabelecimento, intensificando a
limpeza
com
desinfetantes
próprios para esta finalidade.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Mantenedora/
Comissão
Escolar,
SME, Coordenador/
Diretor, Professores,
Profissionais
dos
Serviços
Gerais/
Serventes.
Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Profissionais
dos Serviços Gerais/
Serventes.

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,
puxadores,
bancos,
mesas,
acessórios
em
instalações
sanitárias, com álcool 70% ou
preparações antissépticas ou
sanitizantes de efeito similar;
Intensificar a frequência da
higienização das instalações
sanitárias;

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Profissionais
Serviços
Serventes.

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Profissionais
de
Serviços Gerais /
Serventes.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Coordenador/ Diretor,
Profissionais
dos
Serviços
Gerais/
Serventes.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Mantenedora/
Comissão Escolar,
SME, Coordenador/

Manter
disponível
nos
banheiros: sabonete líquido,
toalhas de papel e preparações

Unidade
Educacional

dos
Gerais/

de
Gerais/

COMO(H1)
Cada
Unidade
Educacional define as
estratégias de acordo
com sua realidade.
Disponibilizar
recipientes em diversos
ambientes da Unidade
Educacional
e
informativos/car tazes/
cartilhas.

QUANTO
CUSTA(H2)
Concluído.

Definição
de
custo
a
ser
realizado por cada
mantenedor
/
Unidade
Educacional

Estabelecer
parceria
com profissionais de
diferentes áreas, mídias
digitais, entre outras
estratégias a definir pela
Unidade Educacional.

Concluído.

Cada
Unidade
Educacional define os
procedimentos
de
higienização de acordo
com
sua
realidade,
espaço físico, número de
alunos e funcionários.
Cada
Unidade
Educacional define os
procedimentos
de
higienização dos pisos e
áreas comuns de acordo
espaço físico.
Cada
Unidade
Educacional define os
procedimentos
de
higienização
das
superfícies
de
uso
comum de acordo espaço
físico.

Definição de
custo
a
ser
realizado por cada
mantenedor/
Unidade
Educacional

Cada
Unidade
Educacional deve definir
estratégias com objetivo
de
intensificar
a
higienização
das
instalações sanitárias a
fim de cumprir as
diretrizes sanitárias.
Cada
Unidade
Educacional
deve
disponibilizar os itens

Concluído.

Concluído.

Concluído.

Definição
de
custo
a
ser
realizado por cada

alcoólicas antissépticas 70%
(setenta por cento) em formato
de gel. Sendo vedado o uso de
toalhas coletivas de pano.
Higienizar após cada uso,
materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes,
tatames, entre outros.

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.
Uso dos Equipamentos de
Proteção
Individuais
(EPIs)
apropriados, diante do risco de
infecção pela COVID-19, para a
realização das atividades, dentre
eles
máscaras
e,
quando
necessário, luvas
Disponibilizar e exigir que
todos (profissionais e prestadores
de serviço entre outros) utilizem
máscaras durante todo o período
de permanência na Unidade
Educacional,
sendo
estas
substituídas
conforme
recomendação de uso, sem
prejuízo da utilização de outros
EPIs
necessários
ao
desenvolvimento das atividades
Manter uma distância de, no
mínimo, 1,5 m (um metro e meio)
entre os profissionais. Se não
houver como atender a esta
distância, instalar barreiras físicas
nas estações de trabalho ou
proteção com protetor facial
rígido (tipo face shield), além do
uso da máscara.
Recomendar
que
os
professores

e

demais

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período
de
pandemia e em
situações pontuais.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período
de
pandemia e em
situações pontuais.

Educacional

durar o período de
pandemia e em situações
pontuais.

Diretor,
Profissionais
dos
Serviços
Gerais/
Serventes.
Profissionais
de
Serviços Gerais /
Serventes.

Coordenador/ Diretor,
Professores,
Profissionais
dos
Serviços
Gerais/
Serventes.

Comissão Escolar,
SME, Coordenador/
Diretor.

para higienização em
quantidade suficiente de
acordo com número de
funcionários e alunos.
Cada
Unidade
Educacional deve definir
estratégias com objetivo
de
intensificar
a
higienização de materiais
e utensílios de uso
comum a fim de cumprir
as diretrizes sanitárias.
Possibilitar
ventilação
natural mantendo as
portas e janelas abertas.

mantenedor
Unidade
Educacional.

informativos
em
cartazes, mídias digitais,
dentre outros meios.

Concluído

Concluído

Não há custos

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia
e
em
situações
pontuais.

Mantenedora/
Comissão
Escolar,
SME, Coordenador/
Diretor.

Disponibilizar em
número
suficiente
máscaras e EPIs, de
acordo
com
as
diretrizes sanitárias.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Cada
Unidade
Educacional
deve
manter as barreiras
físicas
e
utilizar
proteção
facial
de
acordo com as diretrizes
sanitárias.

Concluído

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Formações,
orientações
verbais,
informativos, cartazes,
dentre outras estratégias

Concluído

Formações,
orientações
verbais,
informativos, cartazes,
dentre outras estratégias

Concluído

Unidade
Educacional

profissionais não retornem às
suas casas diariamente com suas

/

roupas de trabalho, quando estes
utilizarem uniforme.
Orientar e estimular a constante
higienização das mãos por todos
os profissionais

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Programar a utilização dos
refeitórios
respeitando
o
distanciamento de 1,5m (um
metro e meio) entre as pessoas.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em
situações
pontuais.

Priorizar a ventilação natural
nos postos de trabalho.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em
situações
pontuais.

Comissão
Escolar,
Coordenador/
Diretor,
Professores.
Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Cada
Unidade
Educacional define suas
estratégias respeitando
as diretrizes sanitárias.

Cada
Unidade
Educacional define suas
estratégias respeitando
as diretrizes sanitárias.

Definição de
custo
a
ser
realizado
por
cada mantenedor
/
Unidade
Educacional.
Definição de
custo
a
ser
realizado
por
cada mantenedor
/
Unidade

Monitorar os profissionais e
estudantes
com
vistas
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).

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em
situações
pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

O estabelecimento deve seguir
as recomendações do Programa
de Prevenção dos Riscos
Ambientais (PPRA), em especial
as relativas aos Equipamentos de
Proteção Individual.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período
de
pandemia e em
situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Realizar
monitoramento
constante para orientar/
notificar
os
casos
suspeitos
de
contaminação, realizar
registro e realizar os
devidos
encaminhamentos.
Cada rede de ensino
deve promover ações
que contribuam para a
preservação
da
segurança e saúde dos
funcionários.

Educacional.
Definição de
custo
a
ser
realizado por cada
mantenedor
/
Unidade
Educacional.

Concluído

DAOP TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
O QUÊ (W2)
Os
profissionais
e
estudantes devem informar ao
responsável
pela
Unidade
Educacional ou ao profissional
de
referência
no
estabelecimento,
caso
apresentem
sintomas
de
síndrome gripal ou convivam
com
pessoas
sintomáticas,
suspeitas ou confirmadas com
COVID-19.
Selecionar
e
treinar
profissionais, como pontos
focais, para conduzirem as ações
quando se depararem com
indivíduo com síndrome gripal.
Organizar
a
Unidade
Educacional 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 o estudante for 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 o estudante for
maior de idade, mantê-lo em
área
segregada
com
acompanhamento de um
trabalhador
do

ONDE(W3)

QUANDO(W4)

QUEM(W5)

Unidade
Escolar

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Unidade
Educacional

Enquanto durar
o

período

pandemia

e

de
em

situações pontuais.

Comissão
Escolar, Coordenador/
Diretor, Professores.

Comissão
Escolar,
Coordenador/
Diretor,
Professores.

COMO(H1)
Definir
estratégias

Reuniões
e
planejamentos
direcionadas
para
estratégias de controle e
proteção.

Unidade
Educacional

Enquanto durar
o
período
de
pandemia
e
em
situações pontuais.

Comissão
Escolar, Coordenador/
Diretor, Professores.

Reuniões
e
planejamentos
direcionadas
para
estratégias de controle e
proteção

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão
Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Reuniões
e
planejamentos
direcionados
para
estratégias de controle e
proteção

QUANTO
CUSTA(H2)
Definição
de custo a ser
realizado por
cada
mantenedor/
Unidade
Educacional.

Concluído

Concluído

Concluído

estabelecimento,
respeitando às medidas de
distanciamento e utilização
de EPI até a definição dos
encaminhamentos;

c)

se for profissional
(inclusive
professor)
afastálo imediatamente das
suas
atividades
até
elucidação do diagnóstico;
Definir fluxos claros de
condução e saída dos casos
suspeitos da sala de isolamento e
do estabelecimento escolar.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão
Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Notificar imediatamente os
casos suspeitos para a Unidade
Básica
de
Saúde,
para
orientações e encaminhamentos.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia
e
em
situações
pontuais.

Comissão
Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Reforçar a limpeza dos
ambientes, de objetos e das
superfícies utilizadas pelo caso
suspeito, bem como da área de
isolamento.
Manter registro atualizado do
acompanhamento de todos os
profissionais
e
estudantes
afastados para isolamento por
COVID19.
Priorizar
atividades
com
material audiovisual, para evitar
manuseio de objetos pelos
estudantes.
Higienizar diariamente, após
cada turno, brinquedos e
materiais
utilizados
pelas
crianças,
e
higienizar
imediatamente após o uso,
brinquedos e materiais que forem
levados à boca pelos estudantes;

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Profissionais
responsáveis/
Serventes.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Unidade
Educacional

Enquanto durar
o período de
pandemia e em
situações
pontuais.

Profissionais dos
Serviços
Gerais/
Serventes.

Reuniões
e
planejamentos
direcionados
para
estratégias de controle e
proteção
Reuniões
e
planejamentos
direcionados
para
estratégias
de
controle e Proteção.
Higienizar
e
desinfectar
o
ambiente e objetos
que o suspeito teve
contato.
Registros nos boletins
diários dentre outras
estratégias

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da
Unidade
Educacional.
Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Concluído.

Não há custos

Concluído.

Concluído

Concluído

Concluído

DAOP INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
O QUÊ (W2)

ONDE(W3)

As Unidades Educacionais
que

possuam

em

suas

Unidade
Educacional

QUANDO(W4)

COMO(H1)

QUANTO
CUSTA(H2)
Concluído.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Enquanto durar o
período de pandemia
e em situações
pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia
e em situações
pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade
Educacional.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,

Definir estratégias de
acordo com a realidade

dependências crianças menores

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

QUEM(W5)

de seis anos, ou com algum grau
de dependência, deverão adotar
medidas para que estas recebam
auxílio para adequada higiene
de mãos, com a regularidade
necessária;
Recomenda-se dividir as
turmas em grupos menores,
sendo vedada a interação de
crianças de diferentes turmas e
ou com professores de outras
classes;
Evitar
a
circulação
de
profissionais entre diferentes
turmas na rotina diária de
atividades.
Escalonar o horário do
parquinho sendo que o mesmo

Unidade
Educacional

Concluído.

deverá
ser
higienizado
completamente após utilização de
cada turma;
Estabelecer escalonamento na
entrada e saída das crianças de
modo a evitar aglomerações. Se
possível, os profissionais devem
pegar a criança do lado de fora da
escola e levá-las para dentro,
evitando
que
os
pais/responsáveis entrem no
ambiente.
Higienizar, a cada uso,
materiais e utensílios de uso
comum, como colchonetes,
tatames, trocadores, cadeiras
de alimentação, berços entre
outros.
A
higienização
completa deverá ser realizada
entre os turnos também.
Separar colchões ou berços
das crianças na hora do
cochilo, colocando-os a pelo
menos 1,5 metros (um metro e
meio) de distância um do
outro, sendo que os mesmos
deverão ser higienizados a
cada uso e no final do turno.
Não é permitido o uso de
brinquedos e outros materiais que
não
sejam
passíveis
de
higienização.
Não é permitido que as
crianças levem brinquedos de
casa para a Unidade Educacional.
Não
é
permitido
compartilhar objetos de uso
individual,
como
copos,
talheres,
mamadeiras,
babadores,
lençóis,
travesseiros, toalhas entre
Trocar as roupas de bebês e
crianças quando estas tiverem
visivelmente sujas. Assim, os
pais ou cuidadores devem
fornecer várias mudas de roupa
para a Unidade Educacional.
Colocar as roupas das
crianças em sacolas plásticas
até que se proceda a entrega aos
pais e a lavagem, ou
dependendo fazer a lavagem na
escola.
Escalonamento de alunos caso
seja necessário para se manter o
espaçamento mínimo permitido
de 1 metro dentro da unidade
escolar como estabelecido no
decreto estadual número de
11/08/2021.
Os professores e funcionários
devem supervisionar o uso dos
produtos a serem utilizados na
higiene de mãos e superfícies de
modo a garantir a utilização
correta, bem como evitar
exposição e ingestão acidental.
Crianças maiores de 02 anos
devem utilizar máscara durante

e em situações
pontuais.

Professores.

da Unidade
Educacional.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Concluído

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.
Enquanto durar o
período de

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.
Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.
Definir
estratégias de
acordo com a
realidade da
Unidade
Educacional.
Definir estratégias de
acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores.

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Unidade
Educacional

Unidade
Educacional

Unidade
Educacional

Unidade
educacional

Concluído.

Concluído.

Não há custos

Concluído.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Concluído.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores.

Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Concluído.

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Professores
e
demais funcionários.

Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Concluído.

Enquanto durar o
período de pandemia e

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,

Definir estratégias
acordo com a

Concluído.

de

toda a permanência na Unidade
Educacional, retirando a mesma
apenas no momento da refeição.

em situações pontuais.

Professores.

realidade da Unidade
Educacional.

DAOP FINANÇAS
O QUÊ (W2)

ONDE(W3)

A Unidade Educacional deve
definir entre escola e pais, formas
de condução das atividades dos
estudantes com deficiência, de
maneira a ampliar a segurança e a
reintegração destes no ambiente
escolar.
Garantir a limpeza da
cadeira de rodas, bem como de
andadores e carrinhos dos
estudantes cadeirantes;
Auxiliar o estudante quanto às
medidas de higienização de mãos
e demais medidas de prevenção e
controle.
Orientar quanto ao uso
obrigatório de máscaras. Os
alunos que não aceitam o uso de
máscara devem passar por um
trabalho de orientação, assim
como suas famílias.
Esclarecer ao Profissional de
Apoio
as
medidas
de
higienização necessárias no
auxílio
das
atividades
pedagógicas, alimentação e na
troca do aluno.

QUANDO(W4)

QUEM(W5)

COMO(H1)
Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

QUANTO
CUSTA(H2)
Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores,
Profissionais
de
Apoio.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.
Definir estratégias de
acordo com a realidade da
Unidade Educacional.

Unidade
Educacional

Enquanto durar o
período de pandemia e
em situações pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/ Diretor,
Professores,
Profissionais de Apoio.
Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores,
Profissionais
de
Apoio.
Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores,
Profissionais
de
Apoio.

Definir estratégias
de acordo com a
realidade da Unidade
Educacional.

Concluído.

Unidade
Educacional

Enquanto durar
o período de
pandemia e em
situações
pontuais.

Comissão Escolar,
Coordenador/
Diretor, Professores,
Profissionais
de
Apoio.

Definir estratégias de
acordo com a realidade
da Unidade Educacional.

Concluído.

Concluído.

Concluído.

8 . UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL)
O Estado de Santa Catarina, Regional da Saúde - RS Serra Catarinense e o Município de Painel
adotam para acompanhar a execução do plano o seguinte sistema de comando/comitê operacional.

Eunice Marchi da Silva
49 98901 -6834
Diretora

Josian Maria Arruda Amorim
Lemos
49 98858 -1510
Orientadora Pedagogica

Deisy Maria Andrade
(49) 98856 -8603
Professora

Mara Aparecida Arruda de
49 98837-3156
-

Professora

Daniela da Silva Wachsmann
49 98872-8183 -

Professora

SISTEMA DE ALERTA E ALARME

O SISTEMA DE ALERTA E ALARME TEM COMO ELEMENTOS CENTRAIS DISPOSITIVOS
QUE INTEGRAM O PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS
AÇÕES DE COMBATE À COVID-19:
a)

O mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios catarinenses;

b)

O perfil epidemiológico na plataforma multe 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;

e)

Indicações provenientes da OMS e de outras instituições internacionais de referência;

f)

Boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas áreas e das unidades
de gestão operacional regionais, municipais e escolares;

g)

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

regiões/municípios/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 pelo SCO.

