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1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos
Coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como faz a OMS, 2019-nCoV)
identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019.
Em 30 de janeiro, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS)
decretou Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional. Em 11 de março, tomando
em consideração a amplitude de sua distribuição mundial, veio a ser classificada como
pandemia. Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições:

1)

ser uma nova doença que afeta a população;

2)
o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres
humanos e causador de uma doença grave; e
3)

ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.

A ocorrência da COVID-19, bem como as medidas tomadas na Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei N° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente,
estamos em estado de calamidade pública, decretada em decorrência de um desastre de
natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o
COBRADE, 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por
meio do Decreto Legislativo N° 6, de 20 de março, a ocorrência do Estado de Calamidade
Pública, nos termos da solicitação do Presidente da República.
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de
Riscos e Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação
COVID-19 SC”. No dia 17 de março, o governo do Estado decretou situação de emergência,
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
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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; e o parecer n. 5/2020 do Conselho Nacional
de Educação (Brasil, 2020a).
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 contágiointerpessoal,
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 seguirdeve estar
alinhada com as indicações das instituições de saúde municipais, estaduais, federais e
internacionais. As atividades a desenvolver devem ser, sempre, proporcionais e adaptadas
ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam
que a preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal
não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se
inicie 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
9
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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 de Estado da Educação de Santa Catarina - SED, face à atual ameaça
relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante as escolas
dos diversos níveis de escolaridade e respectivas comunidades escolares/acadêmicas
catarinenses (alunos, professores, funcionários e familiares de todos eles), elaborou o
presente PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está
alinhado com 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/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 (ou regional) e para cada Escola e aplicadas de modo
articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do Plano de Contingência Estadual Escolar (PLACONESC-EST) obedece ao
modelo conceitual ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Mapa conceitual de estrutura do Plano.
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3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO
Público alvo: todos os alunos, de todos os níveis de ensino, respectivos professores,
funcionários e familiares respectivos do Estado de Santa Catarina/do Município de Campo
Belo do Sul /da Região da Serra Catarinense.

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança do sistema educativo no estado, definindo
estratégias, ações e rotinas de atuação gerais para o enfrentamento da epidemia que,
depois, deverão ser adaptadas a cada município/região e escola, enquanto persistirem as
recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19,
buscando criar condições para a continuidade da sua missão educacional.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar os cenários gerais de riscos dos estabelecimentos de ensino dos diversos
graus de cada região/município (ameaças, nos territórios envolvidos, ameaças,
vulnerabilidades e capacidades instaladas ou a instalar);
Definir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar os protocolos operacionais
específicos, aplicáveis às diversas atividades escolares dos diversos níveis, cumprindo todas
as recomendações oficiais;
Estabelecer um Sistema de Comando Operacional que oriente, acompanhe, monitor
e avalie as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação em cada município/região e/ou escola,
em especial, na retomada de atividades presenciais;
Assegurar informação constante de boletins atualizados e outros materiais sobre a
pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;
Garantir uma eficiente comunicação interna (com regiões/municípios ou com escolas
da região/município e seus alunos, professores e funcionários) e externa (com pais e
população em geral);
Determinar quais os recursos necessários e possíveis a serem mobilizados para dar
uma resposta efetiva e competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à
COVID19;
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Planejar ações gerais de resposta/mitigação e recuperação, aplicáveis e adaptáveis
pela generalidade dos estabelecimentos de ensino, com devidas adaptações, por eles
promovidas;
Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas
estratégias frente aos resultados esperados;
Ajudar a gerir as regiões/municípios/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;

Criar condições para que seja possível assegurar a continuidade da missão educativa
das escolas de todos os tipos e níveis no estado, estabelecendo recomendações sobre
estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no
atendimento escolar;

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.
Fomentar ações que articulem propostas de prevenção entre família e escola, que
visem a conscientização e envolvimento para tomada de medidas que assegurem o bem
estar da comunidade escolar.
Planejar capacitações a comunidade escolar afim de executar ações que efetivem a
apropriação de conhecimento de protocolos, para trabalhar com segurança no contexto
escolar
Promover movimentos em todos os eixos representativos do Comitê, visando
permear informações as famílias dos alunos, para que estas se sintam seguras quanto ao
retorno de seus filhos ao ambiente escolar, utilizando-se da mídia como veículo portador
destas informações.
Organizar estratégias para um retorno escalonado com intervalo de sete dias,
iniciando dos alunos maiores para os menores, respeitando distanciamento mínimo entre os
alunos de acordo com o espaço escolar.
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5. CENÁRIO DE RISCO

Este plano de contingência está elaborado para o cenário de risco associado à ameaça da
COVID 19, em todos os territórios educativos do estado/município/região e tomando em
consideração as vulnerabilidades gerais possíveis de serem identificadas e as capacidades
gerais instaladas/a instalar, a nível estadual/municipal/regional.

5.1. 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.
O território catarinense abarca 295 municípios, tendo 1.270 escolas estaduais, 3.896 escolas
municipais, 39 escolas federais, 1.295 escolas privadas.
No que se refere ao número de estudantes e matrículas são 194.601 em creches, 191.697
em pré-escolas, 473.080 em séries Iniciais (de 1º ao 5º ano), 392.182 em anos finais (de 6º
ao 9º ano), 312.925 ensino médio e profissional, 69.270 EJA (Educação de Jovens e Adultos),
36.734 em Educação Especial.
Os dados apontam que 22% da população catarinense é de estudantes, sem contar os
estudantes das escolas e institutos federais de educação e das universidades e centros
universitários.
Das escolas 90% ofertam alimentação, 80% água filtrada, 97% faz coleta de lixo periódica.
Quanto ao número de servidores são 205.268 pessoas entre professores, servidores
administrativos, serviços gerais, dentre outros.
Para o Município de Campo Belo do Sul, é importante salientar que:
Dentre a peculiaridades de cada município de Santa Catarina nosso município
localiza-se a uma latitude 27º53'57" sul e a uma longitude 50º45'39" oeste, estando a uma
altitude de 1017 metros a cima do mar. Sua população estimada em 2011 era de 7.439
habitantes e diminuindo.
Geograficamente o território é considerado como aparados da serra, sendo a extensão
territorial de 1023,4 km².
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Fazendo divisa com os municípios: Capão Alto a 24,3 km, São José do Cerrito a 31,5
km, Cerro Negro a 16,1 km, Abdon Batista a 41,5 km, Esmeralda a 43,7 km, Anita Garibaldi
a 43,7 km e Lages a 53,4 km.
O transporte escolar municipal percorre em média de 12oo km ao dia, entre
transporte de alunos da rede municipal e estadual. Todas as Unidades oferecem merenda,
algumas como a escola itinerante oferece refeições completas.
A Rede Municipal conta com 108 professores,36 serventes e merendeiros,2
coordenadores pedagógicos,05 diretores,05 secretários escolar,1 nutricionista,5
funcionários dentro da Secretaria de Educação ( Secretária de Educação, Diretora de
Ensino, recepcionista e responsável pelos sistemas( Betha, Censo e suporte para os
diretores e secretários) e serviços gerais.
Durante o ano letivo de 2020 tivemos 846 alunos matriculados, subdivididos em
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Distribuídos nos períodos
matutino e vespertino. Totalizando:

Educação Infantil - 318 criancas
Ensino Fundamental Anos Iniciais - 287 estudantes
Ensino Fundamental Anos Finais - 196 estudantes
Ensino Médio – 45 estudantes

O Sistema Educacional de Campo Belo do Sul é subdividido em dois: Estadual e
Municipal. No Sistema Educional Municipal são 14 escolas, nomeadas no quadro abaixo,
localizadas na zona urbana e zona .
Cada escola possui prédio próprio com intalacoes mininmas necessárias a clientela
existente.
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO é subdivididad em Escolas Multisseriadas,escola
itinerante e Escolas Urbanas.
As ESCOLAS MULTISSERIADAS estão situadas nas localidades do interior do
município, sendo que nessas localidades não há unidades de saúde. O transporte escolar
é terceirizado e acontece dentro das localidades ou localidades vizinhas, sendo utilizados
os seguintes veículos, carros, vans, camionete e Kombi.Os horários de funcionamento
15
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variam conforme o período; maturtino das 8:oo h as 12:00 h e vespertino das 13:00 h as
17:00 h.
Nessas Unidades Educacionais o professor é responsável por todas as funcoes
existentes na escola.Desde a merenda,limpeza,aulas de educacao fisica,artes e as demais
disciplinas.

UNIDADES EDUCACIONAIS MUNICIPAIS

QUANTIDADE DE
NOME DAS UNIDADES EDUCACIONAIS RURAIS

ESTUDANTES

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL PRESIDENTE NEREU RAMOS

24

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL CAMPINA

11

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL RUI BARBOSA

07

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL SERRARIA DELLA COSTA

16

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL MORRO DO CHAPÉU

08

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL ANITA GARIBALDI

06

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL MONTE ALEGRE

05

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL DOM PEDRO II

07

ESCOLA MULTISSERIADA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS PRAZERES

07

No caso concreto da ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER foi
julgada como ajustada a descrição de território que segue:
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A Escola Itinerante José Joaquim de Lima Xavier é uma escola itinerante (que se
desloca que viaja que vai a diversos lugares), equipada com ônibus escolares, os quais
fazem o itinerário pelas vias de acesso rural requisitando os alunos e conduzindo-os ao
local onde as aulas são ministradas. Esta experiência consiste em alguns ônibus que se
deslocam quatro dias por semana para as comunidades rurais levando os professores da
cidade. Pelo caminho vão levando os alunos que esperam na estrada e se encaminham
até uma determinada comunidade, onde se localiza o núcleo escolar onde as aulas
acontecem. No início o próprio ônibus que levava os alunos e professores era adaptado
e lá funcionava uma das salas de aulas, outras nos salões comunitários ou atéem casas
alugadas, mas a demanda aumentou e houve a necessidade de se criar um espaço
próprio para a escola.
A Escola Itinerante José Joaquim de Lima Xavier teve início as suas atividades em
abril de 1995, localiza-se no interior do município de Campo Belo do Sul, funcionando
de segunda a quinta-feira em dois núcleos, sendo um na localidade de Della Costa
(segundas e terças-feiras) e o outro na localidade de Monte Alegre (quartas e quintasfeiras). O horário das aulas é das 7:30 até as 15:30h, sendo que estudantes e professores
permanecem durante todo esse período na escola. A secretaria da escola está localizada
junto a Secretaria Municipal de Educação na sede do município. No ano de 2020 a escola
atende o total de 133 estudantes, 54 estudantes no núcleo Della Costa e 79 no núcleo
Monte Alegre. A escola recebe estudantes do 5º ano do ensino fundamental anos
iniciais, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, estudantes do 1º ao 3º
ano do ensino médio e ainda estudantes nas turmas de correção de fluxo para distorção
série/idade em período integral.
A Estrutura física de nossa Unidade Escolar conta com:
Sala de direção (funciona na sede, junto a Secretaria de Educação Municipal)
No núcleo Della Costa:
08 Salas de aula, 01 Sala de Informática, 02 Banheiros Masculino, 01 Banheiro
Feminino, 01 Sala dos professores, 01 Banheiro dos professores, 01 Cozinha, Quadra de
Esportes descoberta (fora do pátio, para uso da comunidade geral), 01 Depósito para
materiais de limpeza, 01 pátio livre, 01 portão de acesso.
No núcleo Monte Alegre:
09

Salas de aula, 01 Banheiro Masculino, 01 Banheiro Feminino, 01 Sala dos
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professores, 01 Banheiro dos professores, 01 Cozinha, 01 Depósito para materiais de
limpeza, 01 pátio livre, 02 portões de acesso.
100% dos estudantes da Escola Itinerante residem na zona rural do município.
O transporte escolar é subsidiado pela prefeitura trazendo os alunos de 18
localidades distribuídas em 13 linhas.

NOME DAS UNIDADES EDUCACIONAL RURAL

QUANTIDADE
DE
ESTUDANTES

ESCOLA ITINERANTE JOSÉ JOAQUIM DE LIMA XAVIER

131

As escolas localizadas no PERÍMETRO URBANO são todas em prédio próprio,porém
nem todas possuem as condicões adequadas para atender as necessidades exigidas nos
Planos de contingencia.Os horários de funcionamento de todas as escolas é de segunda
a sexta-feira no período matutino das 8:00 horas às 12:00 horas, no período vespertino
das 13h15min às 17h15min e intermediário das 12h às 13h15min.
A estrutura fíca das unidades educacionais de ENSINO FUNDAMENTAL I E II
possuem: sala de direção, secretaria, salas de aula,uma delas possui sala de leitura e
quadra de Esportes, sala de informática, cozinha, banheiro masculino, banheiro feminino,
banheiro dos professores, sala dos professores, pátio livre, dois portões de acesso.
Atendem alunos de alguns bairros da cidade e do interior do município. O
transporte para os alunos do interior é oferecido pela prefeitura com ônibus e vans, e
alguns alunos da extensão utilizam transporte terceirizado, com vans, kombis e carros.
A estrutura física das Unidades educacionais de EDUCACÃO INFANTIL está dividida
da seguinte forma :salas de aula, sala de professores, banheiros infantil (masculino e
feminino), banheiro de funcionários unissex, sala de secretaria e direção, cozinha,
refeitório, parque infantil, pátio, lavanderia, portão único de entrada.
Atendendo crianças de toda cidade, pois não há outras escolas na rede pública ou
particular responsável por esta modalidade de ensino.
O Transportes escolar é realizado pela prefeitura e terceirizados, com 8 linhas que
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trazem as crianças do interior e da cidade.
Na Creche Municipal Pequeno Principe temos 03( tres) periodos: maturtino,
intermediário e vespertino,atendendo crianças de 0 a 3 anos e 11 meses .Na escola de
Educacao Infantil Pingo de gente são (02) períodos: matutino e vespertino,atendendo
criancas de 04 e 05 anos.

NOME DAS UNIDADES EDUCACIONAIS URBANAS

QUANTIDADE DE
ESTUDANTES

CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE

138

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE

158

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CASIMIRO DE ABREU

144

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA LAGO AZUL

184

Na REDE ESTADUAL DE ENSINO é subdividida em : Ensino Regular, Educação
de Jovens e Adultos e APAE somados são 788 estudantes . Divididos nos periodos :
Matutino , vespertino e noturno .

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MAJOR OTACILIO COUTO – São 690 estudantes divididos
27 em turmas, 38 docentes (uma ATP que pertence ao grupo de risco, portanto, está em
trabalho remoto). A estrutura administrativa é distribuída da seguinte forma: 4 pessoas
no setor administrativo (1 diretora, 2 assessoras, 1 assistente de educação), 4
funcionários para serviços gerais.
Na estrutura física : são 13 salas de aula, 1 sala multimídia, 1 sala de informática
desativada, 1 biblioteca, 1 ginásio de esportes, 1 quadra de esportes descoberta, 1
pavilhão que é utilizado como refeitório.
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – Educação de Jovens e Adultos, professores
contratados pelo Estado e Coordenador pela administração municipal. Matriculados em
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2020, 27 alunos. Divididos em 2 (duas) turmas, uma de nível fundamental anos iniciais e
outra de ensino médio.Tendo 7 professores e 1 coordenador, as instalações são na Escola
de Educação Básica Major Otacilio Couto. Utilizando 2(duas) salas para aula e 1 (uma)
para coordenação, banheiros e espaço da cozinha, o qual é terceirizado.

NOME DAS UNIDADES EDUCACIONAIS ESTADUAIS

QUANTIDADE DE
ESTUDANTES

ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MAJOR OTACILIO COUTO

690

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

27

CAESP - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS ESPECIAIS - São 71 alunos,c
ontando com uma estrutura administrativa de: 1 diretora e 1 orientadora pedagógica e
12 professores, 6 funcionários divididos assim: 1 na cozinha, 1 serviços gerais , 1
motorista, 1 secretária da direção e 1 secretária da associacão. Também faz parte de suas
intalacões e funcionários a Equipe SUS : 1 psicólogo,1 terapeuta ocupacional,1
fonoaudióloga,1 fisiterapeuta,
1 assitente social e 1 médico neurologista.
A estrutura física é dividida da seguinte forma: 1 cozinha, 1 lavacão, 1 refeitório
para os alunos, 1 refeitório para os professores, 5 banheiros entre masculino e feminino,
3 salas para administrativo( direção escolar), 1 pátio grande, 1 garagem , 3 salas de
almoxarifado, 1 sala de arte, 1 sala de fisioterapia, 1 sala da psicóloga, 1 sala assitente
social, 1 sala de fonoaudióloga, 1 sala do orientador pedagógico, 1 sala de vídeo,
1 sala de informática, 5 salas de aula, 2 salas das voluntárias.
Funcionamento de segunda a sexta nos períodos matutino e vespertino.
Atendendo 10 turmas, variando entre 2 e 12 alunos, dependendo da turma.
NOME DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

QUANTIDADE DE
ESTUDANTES

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ALUNOS ESPECIAIS CANTINHO DO CÉU - APAE
71
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No interior do município não há unidade básica de saúde,em caso de necessidade a
populacão necessita vir até a cidade,podendo ir a estas Unidades de Saúde,conforme o horário
do atendimento.

Em caso de necessidade de atendimento a estrutura sanitária municipal se divide em:

ESTABELECIMENTOS DE
SAÚDE

ENDEREÇO

HORÁRIO DE

TELEFONE

ATENDIMENTO
CENTRO

PLANTÃO MÉDICO
entre:
12h00 às 13h30 e após
às 17h00

(49) 3249 - 1158

Centro

8h00 às 12h00
e 13h30 às 17h00

(49) 3249-1270
Plantão COVID
(49)98811-8804

POSTO DE SAÚDE LAGO
AZUL

Bairro Lago Azul

08h00 as 12:00
e 13:30 às 17h00

(49)3249-1159

POSTO SAÚDE
SOBRADINHO

Bairro
Sobradinho

8h00 às 12h00 e
13h30 as 17h00

(49) 3249-1410

24 horas

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Centro
(Saída Morro
do Chapéu)

199 ou
(49) 3249-1561

24 horas

192

HOSPITAL NOSSA SENHORA
DO PATROCINIO

POSTO DE SAÚDE CENTRAL

SAMU

Centro (Saída
Morro do
Chapéu)
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5.2. 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 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, 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.
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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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.

5.3. Vulnerabilidades

Consideram-se como potencialmente gerais, as seguintes vulnerabilidades, às quais
os municípios/regiões e escolas acrescentarão suas vulnerabilidades específicas:
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;
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d) atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente
de fake
news e difusão de informação não validada cientificamente;
e) condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das
instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente
espaçamento das pessoas etc.;
f) baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo,
distanciamento social, isolamento social, uso de máscaras, entre outros);
g) existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h) atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i) dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente
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) Falta de espaço físico no pátio, nas salas de aula da escola, e de refeitórios;
m)
Ausência de higiene pessoal e com seu material escolar ;
n)
Insuficiência de funcionários;
o)
Horário único de acesso as aulas e intervalos;
p)
Transporte escolar e motoristas insuficientes ;
q)
Monitoramento de higienização e distanciamento no transporte escolar;
Cumprimento de todas as orientações de higiene;
r)
Conscientização das famílias e comunidade escolar das funções de
cada segmento;
s)
Saúde mental de estudantes, profissionais e familiares;
t)
Falta de formação digital dos professores.

5.4. Capacidades instaladas/ a instalar
Considera-se, em geral, já instaladas as seguintes capacidades:
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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), das (...);
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)

Parceria com Secretarias de Saúde e Assistência Social para promover
capacitações/campanhas de conscientização dos funcionários, estudantes e comunidade escolar;

g)

Elaboração de material impresso para conscientização e controle da disseminação da

COVID 19;

h)

Estudo dos cadernos do Plancon e elaboração do Plano de Contingência Municipal
de Prevenção, Monitoramento e do COVID-19, seguindo o modelo do Plano Estadual de Contingência
para a Educação.
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Capacidades a instalar
a)
Capacitação/treinamento geral de agentes educativos em diversos aspectos
respeitantes ao planejamento de retorno às aulas;
b)
Capacitação/treinamento de agentes educativos em aspectos específicos das
diretrizes constantes do planejamento de retorno às aulas;
c)
Desenvolvimento de estratégias orientadas para que
educativos/alunos e pais evoluam em suas percepções de risco face ao COVID-19;

agentes

d)
Realização de simulados de mesa (antes) com coordenadorias regionais e de
campo (no início do retorno) nas unidades escolares;
e)
Melhoria progressiva das condições infraestruturas dos estabelecimentos de
ensino/educação, em tudo o que se revelar possível;
f)

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

g)

Desenvolver Plano de Comunicação integrado;

h)
Disseminação e divulgação do plano de contingência de modo a contemplar
todas as organizações envolvidas e em especial, as unidades escolares;
i)
Aquisição das EPIs e disponibilização de demais materiais conforme DAOP
Medidas
Sanitárias para que as escolas possam retornar com segurança;
j)
Elaboração dos planos de contingência regionais e municipais, e das unidades
escolares;
k)Conscientização das famílias e comunidade escolar .
l)Estabelecer canal de ouvidoria para receber denúncias de descumprimentos dos
protocolos escolares.
m) Divulgação do PLANCON Municipal para toda comunidade campobelense.
n) Divulgação dos boletins sobre o monitoramento e fiscalização deste PLANCONEDU.
o) Analisar e homologar os Planos de Contingência Escolares, acompanhados dos
termos de responsabilidade das comissões.

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
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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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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 Emergência de Saúde
comércio, bares e restaurantes, Pública
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 medidasrestritivas
podem ser flexibilizadas.
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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 dosurto
epidêmico e/ou surgimento de vacina
e/ou descoberta de medicamentos
adequados para o tratamento da COVID19, comprovados cientificamente pelas
autoridades competentes podendo
considerar-se consolidada (recuperação
plena). Até que isso aconteça, deve-se
manter medidas preventivas adequadas
para evitar o surgimento de novos focos
de infecção e reversão do achatamento
da curva de contágio. Na ocorrência de
reversão da redução do contágio as
medidas adequadas de prevenção e
controle deverão ser retomadas, em
parte similares às previstas para a fase
de Contenção.

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

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA
A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que
lidar, exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de
crise. Referimo-nos, em especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos
neste problema coletivo, acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes
e normas e implementação de ações adequadas.
Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações
operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:
7.1) o das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a
implementar;
29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RUA VIDAL PEREIRA DE CHAVES, Nº 07 - FONE 49-32491685

7.2) o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal”
sistema e processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir
para coordenar toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e
responsável em cada domínio;
7.3) o do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos
de monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna
necessário implementar.
7.1. 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 seja
usada, como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em
inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando
será feito: W5) quem o fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará. A utilização
dessa ferramenta poderá levar à elaboração de quadros do tipo do modelo de quadro 2.

7.1.1. MEDIDAS SANITÁRIAS
Medidas sanitárias para prevenção e disseminação da COVID -19
O QUÊ (W2)

A retomada das
atividades presenciais

ONDE

QUANDO

(W3)

(W4)

Unidade
Escolar

Durante todo
o período da
pandemia

QUEM (W5)

COES, Comitê
Municipal e
Comissão
Escolar

COMO (H1)

Monitoramento da
matriz de Risco, e
finalização do plano
de contingência.

QUANTO
CUSTA (H2)

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

PROTOCOLO
Deve levar em consideração
as definições do Comitê de
Operações em Emergência
em Saúde (COES), o qual por
meio de suas ferramentas,
como a Matriz de Risco
Potencial define as medidas a
serem adotadas em cada
região sendo risco grave e
gravíssimo critérios para a
não retomada as aulas e risco
alto e moderado pode haver a
retomada das aulas.
Avaliando a possibilidade de
retorno gradativo das
atividades escolares bem
como o plano de contingência
finalizado e todas as medidas
e cuidados tomado
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a. Higienização

Orientar os funcionários
e alunos sobre os
procedimentos
sanitários

Aferição da
temperatura corporal
de todas as pessoas
previamente a seu
ingresso nas
dependências do
estabelecimento de
ensino

Organizar o ambiente
escolar, garantindo um
espaço para isolamento
de casos suspeitos de
COVID-19

Para a(s) turma(s) do(s)
professores ou aluno(s)
suspeitos recomenda-se
suspender as aulas por
7 (sete) dias ou até
resultado negativo

Para os casos
confirmados para
COVID-19, tanto de
alunos quanto
trabalhadores, é
recomendável
afastamento por 10
(dez) dias, do início dos

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar e
transporte
escolar

Unidade
escolar

Durante todo
o período da
pandemia

Antes de
adentrar no
transporte
escolar;
Antes de
adentrar na
Unidade
Escolar

Na
apresentação
de sinais e
sintomas
durante a
permanência
na escola.

Comitê
Municipal e
Comissão
Escolar

Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento)

Funcionário
responsável
pela aferição;

Capacitação do
funcionário
responsável pela
aferição de cada
Unidade Escolar;
Através de
termômetro
infravermelho;

Responsáveis
por cada
Unidade
Escolar

Capacitar um
funcionário para
quando surgir um
caso, ele se
paramentar e
acompanhar a
estadia dos alunos,
na sala de
isolamento, até a
chegada do
responsável

Flyer de
orientação;
Flyer de
orientação;
Termômetro;
EPI’s para o
funcionário

Termômetros

Materiais para a
marcação
(cartazes, fitas ou
tintas).

Unidade
escolar

Durante todo
o período
letivo

Órgão de
saúde
competente,
Comissão
Escolar

Comunicação entre o
Setor de Triagem de
COVID-19 e Unidades
Escolares

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

Isolamento
domiciliar

Durante todo
o período
letivo

Órgão de
saúde
competente,
Comissão
Escolar

Comunicação entre o
Setor de Triagem de
COVID-19 e Unidades
Escolares

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

das mãos
(água, sabão e álcool em
gel);
b. Uso de EPI’s essenciais a
cada categoria;
c. Distanciamento social;
d.Etiqueta respiratória;
e.Comportamento
social
(aperto de mãos, beijo,
abraço);
f. Compartilhamento
de
materiais e objetos;
g. Ficar alerta aos sinais e
sintomas respiratórios;
h.Orientar os profissionais,
alunos e visitantes de como
utilizar a máscara retirar,
armazenar e descartar,
higienizar
a.Capacitação dos
funcionários quanto aos
procedimentos durante a
aferição;
b.Aquisição dos termômetros
para as Unidades Escolares

a. Capacitação dos
funcionários quanto aos
procedimentos de uso de
EPI’s, período de
permanência na sala de
isolamento, e
desparamentarão dos EPI’s;
b.Aquisição dos termômetros
para as Unidades Escolares

a.Atualizar a lista de telefone
dos responsáveis dos alunos
e dos funcionários;
b.Criar um fluxo de
comunicação de referência
e contra referência com as
Entidades envolvidas;
c. Melhorar a comunicação
entre a Comunidade
Escolar.
a.Atualizar a lista de telefone
dos responsáveis dos alunos
e dos funcionários;
b.Criar um fluxo de
comunicação de referência
e contra referência com as
Entidades envolvidas;
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sintomas. Para retornar
às atividades, após este
período, deverão
apresentar melhoras
clínicas nas últimas 24
horas, sem ocorrência
de quadro febril

Adequar os espaços
físicos nas Unidades
Escolares

Garantir a limpeza e
desinfecção de todos os
ambientes e superfícies

Garantir a mão-de-obra
suficiente e capacitada
para realização de todas
as etapas contidas nos
Plancons

Medidas de
higienização de
materiais e
instrumentos didáticos
e pessoais,
regularmente de alunos
e trabalhadores

c. Melhorar a comunicação
entre a Comunidade
Escolar.

Unidade
escolar

Antes do
retorno das
aulas

Unidade
escolar

Durante a
permanência
dos alunos na
escola;
Na troca de
períodos;
Após o
término das
aulas

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Durante todo
o período da
pandemia

Durante todo
o período da
pandemia

Responsáveis
por cada
Unidade
Escolar

Através da medição e
marcação de cada
um dos ambientes da
Unidade Escolar

Materiais para a
marcação
(cartazes, fitas ou
tintas).

Comissão
Escolar;
Auxiliares de
serviços
gerais

Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento)

Materiais
necessários para
higienização dos
ambientes e
EPI’s;
Recursos
oriundos do PSE e
recurso próprio
das secretarias de
saúde e educação

Comitê
Municipal e
Comissão
Escolar

Durante o período
escolar através das
Comissões Escolares
Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento)

Comitê
Municipal e
auxiliares de
serviços
gerais

Durante o período
escolar através das
Comissões Escolares
Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento)

Funcionários

Materiais
necessários para
higienização dos
ambientes e
EPI’s;
Recursos
oriundos do PSE e
recurso próprio
das secretarias de
saúde e educação

a. Adequar e organizar os
fluxos de circulação dos
ambientes das Unidades
Escolares
b.Garantir e executar as
práticas de segurança
contra a contaminação por
COVID-19 nas Unidades
Escolares
a.Limpeza e desinfecção de
superfícies e suas
características (tipo de
material, frequência de
utilização), banheiros,
refeitórios, lavatórios, bem
como, a ventilação dos
mesmos

a.Fazer levantamento de
quantos funcionários serão
necessários para cada
função disposta neste
documento

a.Seguir as recomendações
de higienização e
armazenamento de
materiais e instrumentos
didáticos e pessoais:
b.Celulares, computadores,
tablets, equipamentos,
instrumentos e materiais
didáticos empregados em
aulas práticas, de estudo ou
pesquisa;
c. A desinfecção deve ser feita
com álcool 70% (setenta
por cento) ou com soluções
sanitizantes de efeito
similar, compatíveis com os
respectivos aparelhos,
equipamentos;
d.Estabelecer metodologia e
orientar alunos e
trabalhadores a
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Reduzir a quantidade de
materiais disponíveis
nas salas

Unidade
escolar

Durante todo
o período da
pandemia

Comitê
Municipal,
estudantes e
auxiliares de
serviços
gerais

Durante o período
escolar através das
Comissões Escolares,
Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

higienizarem, a cada troca
de usuário
a. Seguir as recomendações
de higienização e
armazenamento de
materiais;
b. Livros e outros materiais
didáticos;
c. 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

7.1.2. DAOP PEDAGÓGICAS
Medidas Pedagógicas parar garantir o acesso e a permanência do estudante na escola.
O QUÊ (W2)

Organizar o período de
acolhimento e reintegração
social dos professores,
alunos e suas famílias.

ONDE (W3)

Unidade
Escolar

QUANDO
(W4)

Antes do
retorno efetivo
das aulas.

QUEM (W5)

Comitê
Municipal e
Comissão
Escolar

COMO (H1)
Estratégias como
rodas de conversa
(respeitando o
distanciamento
social) com trocas
de experiências
sobre o período
vivido.
Palestras com
profissional de
psicologia.

QUANTO
CUSTA (H2)

PROTOCOLO

Elaboração de cartazes
sobre as emoções.

Sem custo para
as Unidades
Educacionais

Realização de parceria
entre Secretaria de
Educação com Secretarias
de Saúde e Assistência
Social.

Sessão de
relaxamento com
profissional
especializado.

Organizar avaliação
diagnóstica a partir dos
conteúdos previstos e
ministrados durante o
período de paralização.

Unidades
Escolares

Após o período
de
acolhimento.

Professores e
Coordenação
pedagógica

Por meio de um ou
vários instrumentos
pedagógicos,
quando do retorno
das aulas

Folhas A4, tinta
para impressão.

Pesquisas com as famílias,
a fim de buscar
informações de quais
foram as dificuldades do
estudante na realização
das atividades remotas.
*Oportunizar a
autoavaliação aos
estudantes com mais
autonomia, avaliando
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avanços e desafios não
superados.

Incentivar a
participação de
todos.
Criar um ambiente
agradável para realização
das sondagens de
aprendizagens, a fim de que
os estudantes possam
compreender e auxiliar
neste processo.

Trabalhar um continuum
curricular.

Unidades
escolares.

Unidade
Escolar

No retorno às
aulas
presenciais.

Professores

Nos anos de
2020 e 2021.
Professores

Unidade
Escolar

Antes do
retorno das
aulas
presenciais.
(Processo em
andamento)

Professores,
professores de
Apoio
Pedagógico,
Coordenação
Pedagógica e
Direção Escolar.

Promover debates
para que os
estudantes possam
colocar a forma
como se sentem,
como forma de
melhorar a relação
social
Identificar as
competências e
habilidades
desenvolvidas pelos
estudantes em 2020
e as que precisam
ser trabalhadas em
2021.

Incentivar a participação
de todos.
O custo será
apenas da
criatividade do
professor

Estimular os
conhecimentos.

Valores a serem
definidos pela
unidade
educacional

Realizar formações
que contemplem
todo o processo de
retomada ao ensino
presencial

Evitar a elevação dos
índices de evasão e
reprovação escolar.

Utilização das novas
tecnologias educacionais
na prática docente.
Aplicação de avaliação
diagnóstica e processual
na perspectiva do
percurso formativo.

Custo a ser
definido pela
unidade escolar

Planejar formação
continuada de professores.

Promover debates

Interpretação dos
resultados dos
instrumentos avaliativos.
Proposição de soluções
pedagógicas efetivas aos
estudantes de forma
participativa.
Cumprimento de
diretrizes sanitárias.

Desenvolver plano de
recuperação.

Unidade
Escolar

Durante o
período em
que se
aplicará o
continuum
curricular
(2020-2021).

Gestão Escolar,
Professores,
Coordenação
Pedagógica e
Secretaria de
Educação.

Revisando o
Planejamento anual
e elencando
prioridades,
evitando atividades
relacionadas a datas
comemorativas,
para concentração
na reposição de

Custo a ser
definido pela
unidade escolar

Aplicar recuperação
paralela aos estudantes
com maiores dificuldades
de aprendizagem, bem
como, encaminhamento
destes, aos professores de
Apoio Pedagógico.
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conteúdos e
atividades
essenciais.

Retorno gradativo das
atividades escolares com
agrupamentos produtivos
por turma

Planejar a flexibilização
curricular.

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar

No retorno às
aulas
presenciais.

Professores,
Coordenadores
Pedagógicos e
Gestão Escolar.

Antes do
retorno às
aulas
presenciais.

Planejamento
do professor,
para que sejam
aulas teóricas e
atrativas em
sala de aula,
prevenindo
contato entre
estudantes e ou
com objetos.

A partir do
retorno às
aulas.

Suspender todas as
atividades que envolvam
aglomeração.

Manter comunicação
constante com as famílias.

Organizar uma pesquisa
avaliativa para os
estudantes da Educação
Especial.

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar,

Após a
avaliação
diagnóstica.

Considerar o
computo da
carga horária
letiva
Professores,
Coordenadores
Pedagógicos,
Gestão Escolar
e Secretaria de
Educação.

Professores,
coordenador
pedagógico e
gestão escolar.

Professores do
AEE,
professores
auxiliares,
coordenadores

Por meio de
escalonamento dos
estudantes em suas
especificidades, bem
como, os estudantes
que se encontram
em final de ciclos (5º
e 9º anos do ensino
fundamental e 3º
ano do Ensino
Médio).

Avaliação da carga
horaria presencial
com a carga horária
letiva das atividades
não presenciais, de
forma a expressar
como se dará o
cumprimento da
carga horária
remanescente

Não agendando
festas, reuniões,
formaturas, feiras
de ciências,
apresentações
teatrais, excursões,
passeios externos
bem como
atividades
esportivas coletivas.

Contato telefônico,
visitas, mensagens
via WhatsApp.

Custo a ser
definido pela
unidade escolar

Planejar com todo o
segmento escolar, o
retorno gradativo
organizando o
escalonamento dos
estudantes, a fim de
definir atividades que
sejam adequadas a cada
uma de suas
especificidades.

Revisão do Planejamento
anual.

Custo a ser
definido pela
unidade escolar

Sem custo

Sem custo para a
unidade
educacional

Integrando
conteúdos e
aprendizagens, seja
em sala de aula, no
Sem custo

Planejamento alinhado à
BNCC.

Prioridade as atividades
que respeitem o
distanciamento social e a
quantidade de pessoas
permitida, o protocolo
sanitário.

Através de mensagens,
áudios e videochamadas
através do WhatsApp,
zoom, googlemet. e
telefone. Visitas as
famílias respeitando o
distanciamento social e
uso de EPI´s
corretamente.
Pesquisa através do
googleforms, com
questões bem claras e
sucintas.
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Oportunizar aos estudantes
da Educação de Jovens e
Adultos a recuperação dos
conteúdos para
encerramento do ciclo.

Identificar os principais
conteúdo a serem
priorizados, pelos
professores, de cada
componente curricular.

Adotar o sistema híbrido de
ensino.

Promover o princípio da
interdisciplinaridade no
planejamento das
atividades e ações.

Avaliar a possibilidade de
que as aulas de educação
física sejam
temporariamente teóricas.

Atualizar o calendário
escolar.

com as
famílias
que
possuem

Na primeira
etapa do
retorno.

pedagógicos,
gestores
escolares.

Unidade
Escolar

Antes do
retorno às
aulas
presenciais.

Secretaria de
Educação,
Gestão Escolar,
Coordenação
Pedagógica,
Professores.

Antes do
retorno às
aulas
presenciais.

Secretaria de
Educação,
Gestão Escolar,
Coordenação
Pedagógica,
Professores.

continuum
curricular
garantindo a
continuidade do
processo de
aprendizagem
(2020-2021).

Professores,
Gestão Escolar,
Coordenação
Pedagógica.

Organizando,
simultaneamente,
os ensinos
presencial e remoto
de acordo com o
prévio
escalonamento dos
estudantes

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar

A partir do
retorno às
aulas.

Durante todo
o processo
educacional.

Gestores,
coordenadores
e professores.

Unidade
Escolar

Antes do
retorno às
aulas
presenciais.

Professor de
Educação física,
coordenador
pedagógico e
gestores
escolares.

Unidade
Escolar

Antes do
retorno das
atividades
presenciais.

Coordenadores,
gestores e
professores.

contraturno ou nas
atividades remotas.

No contraturno
escolar, por meio de
atividades remotas e
pesquisas.

Entre estudantes e
professores

Conteúdos teóricos
sobre questões física
e prevenção da
COVID -19 e
atividades
individuais de
acolhimento
Selecionar
conteúdos
necessários a série
referente aos anos
letivos 2020 e 2021.

A definir pela
unidade escolar

A definir pela
unidade escolar

Custo com
pessoal,
equipamentos e
materiais
necessários para
o ensino híbrido.

Tinta para
impressão,
folhas,
cartolinas,
pincéis.

Papel A4, tinta
para impressora

Custo a ser
definido pela
unidade
educacional

Definir estratégias que os
estudantes possam
recuperar os conteúdos
oferecidos durante o
período de aulas a
distância.
Após a avaliação
diagnóstica otimizar os
conteúdos necessários
para o ano escolar.
Avaliar os currículos e
selecionar os necessários
para recuperar as percas
durante o período de aula
a distância.

Orientar, capacitar e
oferecer subsídios para os
professores conseguirem
trabalhar o ensino híbrido
de ensino.

Estimular os
conhecimentos, através
de atividades e aulas
conjuntas entre
disciplinas.
As primeiras aulas, até os
estudantes se
conscientizem que
precisam fazer atividades
ao ar livre que não
permitam o contato e
sejam individuais.
Gestores e coordenadores
elaborarem um calendário
que leve em consideração
a pandemia e a
defasagem de
aprendizado durante o
ano letivo de 2020.
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7.1.3 DIRETRIZES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Medida sanitárias para a manipulação, porcionamento e armazenamento de alimentos
O QUÊ (W2)

Atualização do Manual de
Boas Práticas (MPB) e dos
Procedimentos
Operacionais
Padronizados (POP’s)

Capacitação da equipe de
manipuladores de
alimentos das Unidades
Escolares

Disponibilizar merenda
escolar nas Escolas
Municipais, durante a
permanência dos alunos
nas escolas, com
cardápios calculados por
Nutricionista responsável
pela Alimentação Escolar
do Município.

Fornecimento dos EPI’s
necessários para total
proteção dos
manipuladores de
alimentos

ONDE (W3)

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
escolar

Unidade
Escolar

QUANDO
(W4)

Antes do
retorno as
aulas
presenciais

Antes do
retorno as
aulas
presenciais

QUEM (W5)

COMO (H1)

QUANTO
CUSTA (H2)

Nutricionista

Descrição de toda
estrutura física das
escolas, com revisão
e aprovação das
Diretoras e
Secretária de
Educação

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

Nutricionista

Promover a
capacitação da
equipe responsável
pela produção e
manipulação de
alimentos de todas
as unidades
escolares, de acordo
as diretrizes
sanitárias, POP`s e
MBP

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

Permanente

Gestores
Escolares e
Nutricionista

Elaboração do
cardápio pelo
Nutricionista para
cada unidade
escolar

Antes do
retorno das
aulas
presenciais e
sempre que
for necessário

Secretaria de
Educação,
Secretaria de
Finanças,
Secretaria de
licitação,
Comissão
Escolar

Os uniformes para
os manipuladores e
serventes já foram
adquiridos, restando
apenas entregá-los
(Camisetas, calças,
sapatos de
segurança, avental
de napa e jaleco de
tecido);

PROTOCOLO
a. Recomendar que cada
estabelecimento de
ensino atualize o Manual
de Boas Práticas de
Manipulação (MBP) e os
Procedimentos
Operacionais
Padronizados (POP’s) de
forma a adequá-los para
o combate à
disseminação da COVID19
a. Capacitar e treinar os
profissionais envolvidos
em todos os processos
da alimentação na escola
(recebimento,
armazenamento, prépreparo, preparo,
distribuição,
acompanhamento e
fiscalização, conforme a
RDC 216/2004/ANVISA e
Portaria SES nº 256 de
21/04/2020), seguindo
os procedimentos
estabelecidos nas
diretrizes sanitárias,
planos de contingências
e protocolos escolares

Compras de
acordo com o
cardápio

a. Disponibilização do
cardápio para as
unidades escolares;
b. Pedidos de compras
pelas Unidades
Escolares;
c. Oferta da merenda
escolar aos estudantes

Máscaras
descartáveis –
420
und/semana;
Luvas plásticas –
360 und/
semana

a. Entrega dos uniformes
para os manipuladores
de alimentos;
b. Preenchimento e
assinatura do documento
de entrega para cada
funcionário;
c. Para as auxiliares de
serviços gerais caso
precisarem auxiliar no

37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RUA VIDAL PEREIRA DE CHAVES, Nº 07 - FONE 49-32491685

Aquisição de EPI`s:
máscaras
descartáveis, luvas
plásticas para
servimento e
avental descartável

Utilização correta dos
uniformes e EPI’s

Uso adequado de
máscaras

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar

porcionamento das
refeições devem utilizar
avental descartável e
luvas descartáveis, além
da máscara e touca

Permanente

Comissão
Escolar e
Nutricionista

Capacitação do
Comitê Municipal de
como utilizar os
EPI’s e uniformes

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

Enquanto
durar a
Pandemia

Comissão
Escolar

Capacitação de
como utilizar de
forma adequada as
máscaras

Máscaras
descartáveis

a. Orientar o trabalhador
que os uniformes
devem ser trocados, no
mínimo, diariamente e
usados exclusivamente
nas dependências de
armazenamento,
preparo e distribuição
dos alimentos;
b. Não devem voltar para
suas casas com o
uniforme de trabalho
a. Durante toda a
permanência no
ambiente escolar,
principalmente, no
preparo,
porcionamento e
distribuição das
refeições.
b. Como usá-las com
segurança:
• Deve-se colocá-la com
a mão previamente
higienizada de modo a
cobrir a boca e o nariz,
de modo que ela fique
bem ajustada a face;
• Após a colocação da
máscara deve ser
evitado o contato com
a face como um todo;
• Caso precise ajustá-la
durante o uso, faça-o
pelas laterais e com a
mão higienizada;
c. Como retirá-las:
• Para retirar higienize as
mãos previamente e
não toque na parte da
frente da máscara.
Retire-a pelas laterais
de forma a evitar
qualquer contato da
face e mãos com a
parte externa da
máscara com o rosto;
• Descartá-la em um
local específico para
máscaras.
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Desativar os bebedouros
das escolas, e incentivar
os alunos a trazerem
garrafinhas de água
particulares suficientes
enquanto estiverem na
Escola
Assegurar que todas as
Unidades Escolares sejam
providas de lavatórios
para as mãos, tanto da
cozinha, quanto das
instalações sanitárias e
garantir que os lavatórios
sejam abastecidos
diariamente com os
produtos de higienização
necessários

Unidade
Escolar

Unidade
Escolar

Isolar os
bebedouros com
fitas zebradas,
afixando cartazes
orientativos para
que sejam utilizadas
as garrafinhas de
água particular

Enquanto
durar a
Pandemia

Comissão
Escolar

Permanente

Secretaria de
Educação,
Comitê
Municipal,
Secretaria de
Obras,
Secretaria de
Finanças;
Comissão
Escolar

Instalações de pias
de higienização nas
unidades escolares

Os professores
passarão para o
setor de
alimentação escolar,
a quantidade de
estudantes por
turma;
Os manipuladores
junto com auxiliares
e demais
funcionários irão
fazer a entrega dos
pratos porcionados
em cada sala de aula

Orientações verbais,
cartazes expostos
nas escolas

A distribuição da merenda
escolar deverá ser
realizada em porções
individualizadas em sala
de aula, conforme horário
estabelecido, com o
objetivo de evitar
aglomerações

Unidade
Escolar

Enquanto
durar a
Pandemia

Manipuladores
de alimentos,
auxiliar de
serviços
gerais,
professores

Orientar alunos e
trabalhadores a não
partilhar alimentos e não
utilizar os mesmos
utensílios

Unidade
Escolar

Enquanto
durar a
Pandemia

Gestor escolar,
Comissão
Escolar e
professores

Não permitir a entrada de
entregadores e outros
trabalhadores externos
no local de manipulação
dos alimentos

Cozinha

Permanente

Comissão
Escolar e
manipuladores
de alimentos
Gestor escolar

Intensificar a higienização
das mãos e antebraços

Unidade
Escolar

Permanente

Comissão
Escolar e
todos os

Orientação verbal,
cartaz orientativo na
porta da cozinha

Capacitação dos
protocolos de

Fita zebrada – 30
metros

a. Isolar os bebedouros
com fita zebrada;
b. Orientar os estudantes
a trazer garrafinhas em
quantidade suficiente
para o período em que
irão passar na Escola

a. Verificar diariamente se
os lavatórios estão
Instalação das
supridos com: sabonete
pias nas cozinhas
líquido, toalha de papel
e nas instalações
descartável, álcool 70%
sanitárias que
em gel, lixeiros sem
não possuírem
contato manual.
pia dentro dos
b. Fazer o controle por
banheiros
meio de planilhas, toda
vez que for reposto os
materiais
a. Organizar a sala de aula
de forma a garantir a
distância mínima de 1,5
m (um metro e meio)
de raio entre os
estudantes;
b. Seguir corretamente o
POP`s de higienização
Não há
de cadeiras e mesas das
necessidade de
salas de aula antes e
recursos
após o servimento;
financeiros
c. Disponibilizar álcool em
gel 70%, antes do
servimento;
d. Os alunos deverão utilizar
a máscara durante todo o
período na escola, sendo
retirado apenas para
fazer as refeições.
a. Orientar em sala de aula
sobre não partilhar
Cartazes de
objetos, utensílios e
orientações
alimentos;
b. Fixar em locais visíveis
cartaz de orientação.
a. Fixar cartaz orientativo;
b. Comunicação com
todos as empresas
fornecedoras da
Cartazes de
merenda escolar sobre
orientações
os procedimentos das
escolas no combate a
disseminação do
COVID-19
Higienizar sempre:
Cartas
•
Sempre que iniciar o
orientativos;
trabalho;
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Garantir a higienização
adequada de todos os
ambientes envolvidos na
Merenda Escolar, bem
como, de todos os
equipamentos e utensílios
utilizados no servimento

Higienizar e desinfetar
corretamente todos os
alimentos que chegam à
escola

Unidade
Escolar e
Cozinha

Cozinha

Permanente

Permanente

funcionários
das Unidades
Escolares

lavagem das mãos e
cartaz orientativos

Comissão
Escolar,
manipuladores
de alimentos e
auxiliares de
serviços gerais

As higienizações de
ambientes,
utensílios e
equipamentos
devem seguir os
POP’s específicos

Materiais de
limpeza

Protocolo de
recebimento dos
alimentos não
perecíveis e
perecíveis

Produtos
utilizados para
desinfetar os
alimentos

Comissão
Escolar,
Direção e
Manipuladores
de alimentos

Produtos de
higiene para
lavagem das
mãos

•

Antes de manipular
qualquer alimento;
•
Sempre que se
apresentarem sujas;
•
Sempre que mudar de
tarefa;
•
Depois de manipular
alimentos crus;
•
Antes de usar luvas e
após tirá-las;
•
Sempre que tossir,
espirrar ou mexer no
nariz;
•
Sempre que utilizar as
instalações sanitárias;
•
Depois de mexer no
cabelo, olhos, boca,
ouvidos e nariz;
•
Depois de fumar;
•
Depois de comer;
•
Após pegar em
dinheiro;
•
Depois de manipular
e/ou transportar lixo;
•
Depois de manipular
produtos químicos
(limpeza e
desinfecção);
•
Após o uso de celular
a. Consultar os POP’s
específicos para cada
procedimento;
b. Conferir se há os
materiais de
higienizações e se são
suficientes para realizar
as higienizações
Higienizar conforme
protocolos da ANVISA:
a. Os produtos não
perecíveis que
possuem embalagens
plásticas:
I. Higienizar com
água e sabão;
II. Secar com pano
seco limpo;
III. Borrifar álcool 70%.
b. Higienização de
Hortifrutis – APENAS
SALADAS CRUAS E
FRUTAS:
I. Lavar a fruta ou
hortaliça em água
corrente;
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II. Retirar as partes
não comestíveis
(talos que não são
próprios para
consumo);
III. Deixar de molho
em solução clorada
por 15 minutos: 1
colher de sopa rasa
de água sanitária
(10ml) para cada
litro de água.
Exemplo: Para 10
litros de água, diluir
10 colheres de sopa
de água sanitária;
IV. Enxaguar bem em
água corrente com
o uso de luvas
descartáveis;
V. Após o descarte das
luvas, lavar as mãos
Recomendar que
preferencialmente não
sejam trazidos alimentos
externos.
Salvo caso de alunos,
professores e
funcionários das Escolas
Estaduais

Orientar o distanciamento
entre os manipuladores
de alimentos, de 1,5
metros dentro da cozinha
da escola

Organizar um plano de
comunicação para
orientar a comunidade
escolar sobre os
procedimentos
alimentares, conforme as
diretrizes sanitárias,
planos de contingência e
protocolos escolares

Escola
Estadual,
EJA

Enquanto
durar a
Pandemia

Enquanto
durar a
Pandemia

Cozinha

Em toda
comunidade
escolar

Enquanto
durar a
Pandemia

Comissão
Escolar da
Escola
Estadual e EJA

Através de
informativos

Comissão
Escolar,
Direção
escolar e
manipuladores
de alimentos

Demarcar distância
entre as funções
dentro da cozinha

Comissão
Escolar

Através de
informativos pelas
mídias sociais e
também através de
orientações dos
professores e
demais funcionários
da escola com os
alunos

Folders
informativos

a. Higienizar e embalar os
alimentos conforme
recomendação da
ANVISA citada no item
acima

Fitas para
marcação

a. Adotar protocolos de
distanciamento de no
mínimo 1,5 m entre os
manipuladores de
alimentos durante o
preparo,
porcionamento e
distribuição das
refeições

Não há
necessidade de
recursos
financeiros

a. Criar um plano de
comunicação sobre
todos os
procedimentos a serem
adotados pela Escola
no combate ao COVID19

7.1.4 DIRETRIZES DO TRANSPORTE ESCOLAR
Medidas Sanitário para o uso e transporte de estudantes
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O QUÊ (W2)

ONDE (W3)

QUANDO
(W4)

QUEM (W5)

COMO (H1)

QUANTO
CUSTA (H2)

PROTOCOLO
a.

Estas diretrizes se destinam
às atividades de Transporte
Escolar da Rede Pública e
Privada de Ensino, bem
como ao Ensino Superior e
Técnico, visando a orientar
alunos, familiares,
professores, motoristas,
gestores e demais
profissionais envolvidos
neste transporte, quanto
às medidas para a
prevenção e mitigação da
disseminação da COVID-19.

Limitar e controlar a
lotação máxima de cada
veículo

Aferir a temperatura antes
do embarque

Adequar a frota de modo a
compatibilizar o
quantitativo de veículos
com o de passageiros a
serem transportados.
Ordenar as entradas e
saídas dos passageiros.
Manter os basculantes e as
janelas dos veículos
abertas. Caso o veículo
disponha de sistema de arcondicionado com
renovação de ar, esta
deverá estar ativa. Permitir

Todos os
meios de
transportes
escolares

Durante o
período de
pandemia

Comitê
Municipal

Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento);
Flyer de orientação
para os alunos antes
do retorno.

b.
c.
Impressão de
flyers

d.

e.

Todos os
meios de
transportes
escolares

Todos os
meios de
transportes
escolares

Todos os
meios de
transportes
escolares

Durante o
período de
pandemia

Durante o
período de
pandemia

Durante o
período de
pandemia

Motoristas
e monitores

Motoristas
e monitores

Motoristas e
Responsável
pelo
Transporte
Escolar

Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento)

Treinamento dos
profissionais
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento)
Através de cálculos
feitos pelo
Responsável pelo
Transporte Escolar
para Adequação
com a frota;
Através de
treinamento com os
condutores dos
veículos escolares
sobre os cuidados
durante o transporte
escolar;

Impressão de
flyers
EpI’s individuais

Termômetro infra
vermelho

Fitas para
demarcação,
cartazes
orientativos

Elaboração do
treinamento por meio
de slides e material
orientativo de acordo
com as Diretrizes do
Transporte Escolar;
Elaboração do flyer de
orientação;
Distribuição aos
alunos e profissionais;
Treinamento
presencial com
assinatura dos
presentes;
Acompanhamento
das medidas
sanitárias pelo Comitê
Municipal

a. Basear nas Diretrizes do
Transporte Escolar
quanto a lotação
máxima;
b. Treinamento presencial
com assinatura dos
presentes;
c. Demarcação dos
assentos, respeitando o
limite de marcação;
d. Acompanhamento das
medidas sanitárias pelo
Comitê Municipal.
a. Capacitação dos
motoristas e monitores
quanto aos
procedimentos de
aferição de
temperatura
a. Contabilizar a
quantidade dos veículos
disponíveis para o
Transporte Escolar, bem
como a quantidade de
alunos a ser
transportados;
b. Capacitação dos
motoristas e monitores
quanto aos
procedimentos e
cuidados durante o
transporte escolar
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que entrem e permaneçam
nos veículos somente
pessoas com máscara.
Aferir a temperatura
corporal antes de embarcar
no veículo.
Demarcar a distância de
segurança de no mínimo
1,5 metros (um metro e
meio) nas áreas de
embarque e desembarque
ou locais destinados para
fila (na escola), evitando a
aglomeração de pessoas.
Padronizar procedimentos
e operações de
higienização após cada
itinerário/viagem.
Disponibilizar álcool 70%
ou sanitizantes de efeito
similar para a higienização
das mãos. Afixar em cada
poltrona um encarte com
as orientações sobre as
medidas de proteção
contra o COVID-19.
Organizar e orientar
escalonamento de horários
de chegadas e saídas dos
estudantes nos
estabelecimentos de
ensino.

Aquisição de
termômetro
infravermelho.

Todos os
meios de
transportes
escolares

Todos os
meios de
transportes
escolares

Motoristas e
Responsável
pelo
Transporte
Escolar

Através
da medição e
marcação de cada
Transporte Escolar

Comitê
Municipal e
Motoristas do
transporte
escolar

Através de
treinamento com os
condutores dos
veículos escolares
sobre os cuidados
durante o transporte
escolar.
Ofertar álcool em
gel;
Através de
informativos
afixados nas
poltronas;
Organização do
escalonamento de
horários de entradas
e saídas dos
estudantes.

Durante o
período de
pandemia

Durante o
período de
pandemia

Fitas para
demarcação
, cartazes
orientativos

Cartazes
orientativos;
Produtos de
higiene e limpeza

a. Demarcar o
distanciamento
segundo as Diretrizes
Sanitárias e do
Transporte Escolar.

a. Capacitação dos
motoristas e monitores
quanto aos
procedimentos e
cuidados durante o
transporte escolar.

7.1.5. DAOP GESTÃO DE PESSOAS
Medidas para o gerenciamento, acompanhamento e prevenção da COVID - 19
O QUÊ (W2)
Reforço das medidas de
prevenção da COVID – 19,
orientando os
profissionais da educação
a respeito de diretrizes,
como:
• Distanciamento social;
• Uso de máscaras;
• Higiene das mãos;
• Limpeza do ambiente
de trabalho;

ONDE (W3)

QUANDO
(W4)

QUEM (W5)

COMO (H1)

QUANTO
CUSTA (H2)

PROTOCOLO

Recursos
oriundos do
PDDE e PSE
Nas unidades
educacionais

Antes e
durante a
pandemia.

Comissões
escolares

Conscientização
dos riscos e
medidas
preventivas.

Aquisição de EPI’s
necessários e campanha
de conscientização de
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profissionais, estudantes
e comunidade em geral.

• Afastamento de
sintomáticos;
• Monitoramento dos
sintomas;
• Boa ventilação dos
ambientes;
Levantamento dos
servidores da escola,
classificados de acordo
com seu estado individual
inicial em relação à Covid19, sendo divididos em
grupos.

Orientar os profissionais
que se autodeclararem
grupo de risco a
apresentarem
comprovação

Orientar os profissionais
que são do grupo de risco
sobre a forma de trabalho
remoto

Estabelecer critérios legais
para a contratação de
servidores para
substituição dos
funcionários do grupo de
risco

Aferição da temperatura
dos profissionais no
momento de chegada ao
local de trabalho, seguir
orientações do fabricante
sobre a calibragem do
medidor de temperatura.

Nas unidades
educacionais

Secretaria de
Educação

Unidades
Educacionais

Secretaria de
Educação e Setor
jurídico

Nas unidades
educacionais

Antes do
retorno das
aulas
presenciais.

Antes do
retorno das
aulas
presenciais.

Antes e
durante do
retorno das
aulas
presenciais.

Antes e
durante do
retorno das
aulas
presenciais.

Durante a
pandemia e
após o
retorno as
aulas
presenciais.

Comissões
escolares.

Gestores e
coordenadores
pedagógicos

Gestores e
coordenadores
pedagógicos

Mapeamento
do Grupo de
Risco e
questionário
auto
declaratório de
pertencente ao
grupo de risco

Custos a
serem
calculados
nas unidades
educacionais

Aplicação de questionário
para levantamento dos
funcionários que se
autodenominam grupo de
risco e comprovação
através de atestado
médico e perícia médica.

Através de
atestado
Médico ou
Agendamento
em Perícia
Médica.

Custos a
serem
calculados
nas unidades
educacionais

Equipe médica para
avaliação ou somente
atestados médicos
indicando a comorbidade
ou doença auto imune.

Custos a
serem
calculados
nas unidades
educacionais

Definir estratégias para
que os profissionais
possam trabalhar e
participar das
capacitações a distância.

Definir
estratégias

Secretária de
Educação e
Procurador
Municipal

Definir
estratégias

Uma pessoa
responsável por
essa função,
designada pela
comissão escolar.

Buscar uma
Unidade de
Saúde; manter o
isolamento
domiciliar pelo
tempo indicado
pela secretaria
de saúde;
familiares
(contato
domiciliar)
devem ser
orientados a
realizar

Custos a
serem
calculados

Definir critérios para
contratação de servidores
em substituição, ou para
excepcionalidades, afim
de atender as
necessidades encontradas
nesse período de
Pandemia. Sendo através
de critérios para
processos seletivos ou
chamada pública,
respeitando as formas
legais.
Procedimentos
necessários indicados no
protocolo sanitário.

Custo com
termômetros
digitais

Temperatura igual ou
maior de 37,8°C, o
colaborador deve ser
considerado um caso
suspeito; Orientação dos
profissionais da educação
identificados como casos
suspeitos.
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Acolhimento e
acompanhamento
psicossocial.
Encaminhamentos para o
acolhimento e
acompanhamento.

Profissionais,
estudantes e
pais/responsáveis

Capacitação da
comunidade escolar para
o retorno.

Comunidade
escolar

Antes do
início das
atividades
presenciais.

Comissões
escolares e
psicólogo das
secretarias de
saúde e
assistência social.

Antes do
início das
atividades
presenciais.

isolamento se
apresentarem
sintomas e
procurar uma
Unidade de
Saúde;
Através de
conversas
individuais e em
grupo e
atividades
coordenadas
pelos
profissionais de
saúde.

Custos a
serem
calculados
nas unidades
educacionais

Atividades para sondagem
das emoções e
consequências do longo
período de pandemia

Comissões
escolares,
enfermeira e
nutricionista.

Capacitação e
conscientização
do uso dos
EPI’s.

Custos a
serem
calculados
nas unidades
educacionais

Através de flyer e
capacitação de todos os
envolvidos nesse
processo.

7.1.6. DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
Medidas para formação da comunidade escolar e treinamento dos profissionais presenciais para o enfrentamento, e
disseminação da COVID-19
O QUÊ (W2)

Treinamento
presencial com os
manipuladores de
alimentos e
auxiliares de
serviços gerais.

ONDE (W3)

QUANDO
(W4)

Antes do
Nas
Unidades

retorno das
aulas
presenciais

Antes do
Capacitação da
comunidade escolar

Nas
Unidades
Educacionais

retorno das
aulas
presenciais

QUEM (W5)

Enfermeira e
Nutricionista
integrantes do
Comitê
Municipal.

Comitê
Municipal,
Comissões
escolares,
gestores,
coordenadores

COMO (H1)
Treinamento
presencial ou a
distancia dos
profissionais da
alimentação escolar e
auxiliar de serviços
gerais de forma
presencial
(respeitando as
recomendações de
distanciamento)

Definir estratégias

QUANTO
CUSTA (H2)

PROTOCOLO

Capacitação sobre as
Custo com EPI’s
e material
orientativo

recomendações sanitárias das
Diretrizes De combate ao
COVID-19 e ANVISA.

Custos a serem
calculados nas
unidades
educacionais

Capacitação da comunidade
escolar sobre: higiene pessoal,
etiqueta da tosse, higiene do
transporte escolar, forma
correta de utilização de
mascaras, higienização dos
alimentos, e higiene correta
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das mãos para evitar a
contaminação.

Elaboração e
distribuição de flyer
orientativos

Nas
Unidades
educacionais

Antes e
durante a
pandemia

Elaboração e distribuição de

Comissões
escolares,
gestores,

Definir estratégias

coordenadores

Custos com
material e
impressão dos
flyers

flyer orientativossobre as
formas de evitar a
contaminacão e disseminacaão
da COVID - 19
Elaboração dos cartazes

Cartazes com
medidas de
prevenção

Antes e
durante a
pandemia

Nas
Unidades
educacionais

Comissões
escolares,
gestores,

Definir estratégias

coordenadores

Custos com
material e
impressão dos
cartazes

orientativossobre as formas de
evitar a contaminacão e
disseminacaão da COVID – 19
e colagem em locais
estratégicos

Capacitação sobre
planos de
contingencia e
protocolos
escolares
Capacitação dos
Professores sobre a
nova modalidade
de ensino a
distância e hibrido

Nas

Antes da
pandemia

Unidades
educacionais

Gestores,
coordenadores,
e professores

Definir estratégias

Custos a serem
calculados nas
unidades
educacionais

Definir estratégias

Custos a serem
calculados nas
unidades
educacionais

Conhecimento do plano de
contingencia para uma
aplicação e resultado efetivo
Capacitacão dos Professores

Antes e
durante a
pandemia

Nas
Unidades

Coordenadores
e professores

educacionais

sobre a nova modalidade de
ensino a distância e hibrido, de
acordo com as diretrizes
pedagógicas

7.1.7. DAOP COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Medidas para informar e comunicar estudantes, profissionais da Educação e famílias em relação aos procedimentos das
unidades educacionais, formas de prevenção e o que fazer em casos de sintomas da
COVID-19
O QUÊ (W2)

ONDE (W3)

QUANDO
(W4)

QUEM (W5)

Constituir uma equipe
responsável pela comunicação
interna,promoção dos
conhecimentos e incertezas da
COVID – 19.

Nas
Unidades
escolares.

Durente o
período de
Pandemia.

Comissões
escolares.

Criacão e implementacão de
um Plano de comunicacão

Nas
Unidades
escolares.

Antes e
durante do
retorno das

Comissões
escolares,gestores
e coordenadores

COMO (H1)
Através de grupos
de Watsapp,rádio e
reuniões com
pequenos grupos
respeitando o
distanciamneto
social e uso de
EPI’s.

Definir estratégias

QUANTO
CUSTA (H2)

Sem custos

Custos a
serem
calculados

PROTOCOLO
Conscientizacão da
comunidade escolar
sobre o retorno das
atividades
presenciais,formas de
contágio e uso dos
EPI’s.

Criar um plano de
comunicacão,definido
responsabilidades com
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aulas
presenciais.

Utilizar meios de comunicacão
confiáveis para manter a
transparência das
informacões,sendo sempre
atualizadas.

Criação de lista de contatos de
profissionais e comunidade

Comunicar as normas de
condutas relativas ao uso dos
espaços físicos, prevenção,
controle da COVID-19,
estratégias
pedagógicas,procedimentos
alimentares, em linguagem
acessível à comunidade escolar.
Levar ao conhecimento dos
profissionais do transporte
escolar, as medidas sanitárias.

Flyer de orientação sobre os
cuidados básicos de prevenção
da COVID-19.

Manter a comunicação
Motivacional.

Comunidade
escolar

Durente o
período de
Pandemia.

Unidades
escolares

Durante o
período de
Pandemia

Unidades
escolares

Durante o
periodo de
Pandemia

Motoristas

Comunidade
escolar

Comunidade
escolar

Antes do
início das
aulas
presencias

Antes e
durante a
pandemia

Antes e
durante a
pandemia

Comissões
escolares.

Comissões
escolares

Comissões
escolares

Enfermeira da
unidade de
saúde.

Comissão escolar

Psicólogo

Grupos de
whatsapp,rádio,face
book,instagran.

Grupo de whatsapp

Cartazes,grupos de
whatsapp e rádio

Capacitacão dos
motoristas

Elaboracão de flyer
por toda e rede
escolar

Acolhimento
motivacional

nas
unidades
educacionais

informacões atualizadas
e verdadeiras.

Custos a
serem
calculados
nas
unidades
educacionais

Passar as orientacões
necessárias sobre o
retorno das atividades
presenciais,formas de
prevencão,comunicacão
de possíveis contágios.

Sem custos

Custos a
serem
calculados
nas
unidades
educacionais

Sem custos

Custos com
material e
impressão
dos flyers

Custos a
serem
calculados
nas
unidades
educacionais

Divulgacao das reais
condicões de saúde dos
profissionais e
estudantes,
escolarbuscando dirimir
dúvidas , sugestões e
todas as informacões
necessárias.

Cartazes com
orientacões em locais
visíveis e de circulação.

Orientacões das
medidas de prevencão
contra a COVID – 19.

Distribuição dos flyers
intensificando a
informacão e
orientacão dom formas
de prevenção e
disseminação da
COVID-19
Conversas individuais
e/ou em
grupo,envolvendo os
psicólogos das
Secterarias de
assistencial Social e
Saúde.
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7.1.8. DAOP FINANÇAS
Medidas para socioeconômicas para o enfrentamento, e disseminação da COVID-19
O quê (W2)

Onde (W3)

Quando
(W4)

Quem (W5)

Como (H1)

Quanto custa
(H2)

Protocolo
Detalhadamento de
quantidade e qualidade de
itens necessários de EPIs,
EPCs entre materiais
individuais e de limpeza,
higiene e desinfecção,
considerando o número de
servidores, alunos, salas de
aula, espaços físicos.

Orçamento e fonte
de recursos para a
aquisição de
Equipamentos de
Proteção Individuais
(EPIs).

Unidades
escolares

Antes do
início das
aulas
presenciais
e durante a
Pandemia

Comissão escolar e
setor de licitação

Auxiliar nos
processos de
licitação como
:definição dos
materiais
necessários;
elaboração dos
Termos de
Referência,
obtenção dos
orçamentos;
encaminhamento
para o setor
financeiro para
aprovação e préempenho;
encaminhamento
para o setor
responsável para o
lançamento da
licitação; realização
do contrato e
empenho,
considerando o
tempo de
tramitação e os
prazos dos
fornecedores para
o fornecimento dos
produtos e
materiais

Custo com EPI’s
individuais

Relação de itens necessários
para o retorno às atividades
presenciais nas unidades
educacionais: EPIs e materiais
Individuais ;Máscaras de
proteção facial; Protetor
ocular (para o pessoal
responsável pela higienização
e limpeza); Luvas (para o
pessoal responsável pela
higienização e limpeza) ;Botas
ou sapatos fechados de
trabalho (para o pessoal
responsável pela higienização
e limpeza) ;Materiais de
consumo Sabonete ,Álcool em
gel ,Papel toalha (descartável)
para secagem das mãos,
Hipoclorito de sódio 0,1% (ou
outro sanitizante) ,Máscaras
descartáveis para os
profissionais ,Termômetro
digital infravermelho
,Recipiente adequado para
descarte e armazenamento
de máscaras de proteção
facial utilizadas,
Dispensadores de álcool gel
(pelo menos 1 por sala e por
veículo de transporte coletivo
Lixeiras com pedal
,Comunicação Cartazes com
orientações e capacidade
máxima de cada ambiente
escolar ,Cartazes com
orientações e capacidade
máxima de cada veículo de
transporte coletivo, cartazes
com medidas de prevenção à
contaminação ,Campanhas
motivacionais ,Serviços
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Capacitação, Sanitização em
ambientes com contaminação
comprovada .
Levantamento de
recursos necessários
para planejar,
organizar e executar
as capacitações,
treinamentos e
simulados de campo,
envolvendo equipes,
equipamentos,
viaturas (bombeiros
e ambulâncias).
Procedimentos
estabelecidos nas
Unidades escolares
diretrizes de gestão
de pessoas quanto à
necessidade de
contratação de
servidores
substitutos para
atender às
demandas dos
grupos de risco,
identificando
orçamento, fonte de
recursos e legislação
para contratação.

Levantamento e
adequação da frota
de modo a
compatibilizar o
quantitativo de
veículos com o de
passageiros a serem
transportados.

Levantamento de
materiais para
sinalização,
isolamento,
cartazes orientativos
e flyers

Unidades
escolares

Unidades
escolares

Unidades
educacionais
e transporte
escolar

Unidades
educacionais
e transporte
escolar

Antes do
início das
aulas
presenciais

Antes do
retorno das
aulas
presenciais

Antes e
durante o
retorno das
aulas
presenciais

Antes e
durante o
retorno das
aulas
presenciais

Unidades
escolares,secretaria
de educação,
setores : financeiro
e licitação.

Unidades
escolares,secretaria
de educação,
setores :
financeiro,jurídico
e Recursos
humanos.

Levantamento de
ações e materiais
necessários para
realização de todas
as capacitações
necessárias.

Levantamento do
quadro de pessoal
que faz parte do
grupo de risco.

Setor de licitação e
Transporte escolar

Levantamento dos
transportes
escolares e
adequação dos
mesmos

Secretaria de
Educação

Isolamento de
espaços para
manter o
distanciamento
social e
conscientização dos
riscos e formas de
prevenção da
COVID -19

Custo com EPI’s
e termometros
infra vermelho

Custo com a
contratacãode
pessoal para
substituir grupo
de
risco,monitores
para o
transporte
escolar e para a
limpeza das
Unidades
Educacionais

Custo com EPI’s
,materias para
sinalização.
Aumento das
viagens,pois
limitou a
quantidade de
estudantes por
viagem.
Custo com: fitas
para
demarcação de
espaço e
isolamento,
cartazes
orientativos e
EPI’s

Pessoal Monitores para meios
de transporte coletivo.

Levantamento de pessoal
grupos de risco, através de
pesquisa e comprovação por
meio de atestado médico e
perícia

Adequação do número de
alunos
por
veículo
e
capacitação
dos
motoristas,monitores
e
estudantes.

Materias para capacitação,
conscietização da comunidade
escolar.Cartazes educativos .
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7.1.1 DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS
Acesse ao documento na íntegra.

7.1.2 DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS
Acesse ao documento da íntegra.

7.1.3 DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Acesse ao documento na íntegra

7.1.4 DAOP TRANSPORTE ESCOLAR
Acesse ao documento na íntegra

7.1.5 DAOP GESTÃO DE PESSOAS
Acesse ao documento na íntegra

7.1.6 DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
Acesse ao documento na íntegra
7.1.7 DAOP E COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Acesse ao documento na íntegra
7.1.8 DAOP FINANÇAS
Acesse ao documento na íntegra
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7.2. SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL

O Estado de Santa Catarina/A Região da Serra Catarinense /o Município de Campo Belo do Sul
adota para acompanhar a execução do plano o seguinte sistema de comando/comitê operacional.

COMANDO OPERACIONAL
GEISA MARA MORETTI BORGES COSTA
Telefone: (49) 98852-0655
email: geisa_mborges@yahoo.com.br

DINAMICAS DE ORIENTCÕES
PEDAGÓGICAS E GESTÃO DE
PESSOAS.

DINAMICAS DE ORIENTACÕES
SEGURANCA ALIMENTAR E

SECRETARIA DE EDUCACÃO

NUTRICIONISTA

DINAMICAS DE ORIENTACÕES DE
MEDIDAS SANITÁRIAS,
EPIDEMIOLÓGICAS E TRANSPORTE
ESCOLAR.
TREINAMENTO E CAPACITACÃO
SECRETARIA DE SAÚDE

FRANCIELE DE LIMA
Telefone:(49) 99916-4061
email:fsalmoriadelima@gmail.com

MARIA SILVANIA PEREIRA BATISTA
Telefone: (49) 98805-0002
email: msilvaniapb@yahoo.com

ILISANDRA APARECIDA LESSA
Telefone: (49)98804-1864
email: ilisandralessa04@gmail.com

CRISTIANE BORGES WALDRIGUES
Telefone: (49) 99901-6341
email : crisborgesw@gmail.com

ELENITA APARECIDA RODRIGUES DA
SILVA
Telefone: (49) 98833-3978
email: elenitasilva@yahoo.com.br

ALINE MOTA DOS SANTOS
Telefone: (49) 99831-9898
email:aline_mota10@hotmail.com

FABIOLA PUCCI

Telefone: (49) 99814-2269
emai: fabiolapucci@hotmail.com

DINAMICAS DE ALERTA,
CONTROLE ,FISCALIZACÃO E
FINANCAS.
DEFESA CIVIL

WANDERLÉIA SALES BARBOSA DA
SILVA
Telefone: (49) 99934-9201
email: saleswan21@gmail.com

DINAMICAS REGULAMENTARES
E NORMATIVAS
CONSELHO MUNICIPAL

JOSIANE DEITOS
Telefone: (49) 98865-3267
email: jodeitos@yahoo.com.br

HELEN CAROLINE GARCIA
DAMASCENO

Telefone: (49) 99924-4465
email: hc.mv@outlook.com

GIZELI KARINY DE LINS
Telefone: (49) 99901-6052
email:
gizelikarinydelins@yahoo.com.br

Pessoas com poder de decisão rápida e seus respectivos contatos.
51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
RUA VIDAL PEREIRA DE CHAVES, Nº 07 - FONE 49-32491685

7.3. SISTEMA DE ALERTA E ALARME
7.3.1. O sistema de alerta e alarme tem como elementos centrais dispositivos que integram
o Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19:
a) o mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios catarinenses;
b) o perfil epidemiológico na plataforma multi-escalar territorial;
c) a Matriz de Avaliação de Indicadores de Risco Potencial na Gestão da Saúde (que se
constitui no documento central diário de monitoramento e avaliação da situação regional
e será complementado pelos boletins municipais).
Para além destes, consideram-se, também, dispositivos importantes:
a) indicações provenientes da OMS e de outras instituições internacionais de referência;
b) boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas áreas e das
unidades de gestão operacional regionais, municipais e escolares;
c) simulados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas em
regiões/municípios/escolas.
d) Monitoramento municipal das condições de risco e informacão adequada da comunidade escolar,
através de atitude crítica e vigilante;
e) Avaliação dos alunos e profissionais da area da educação a cada 7 dias,para retorno da próxima
turma.
f) Constituir equipe de comunicação interna e externa para monitoramento municipal das condições
de risco e divulgação dos resultados.

g)

Implementar um plano de ação para comunicação eficaz, coordenado pelo Comitê Municipal em

ação conjunta com as Comissões Escolares.

h)

Utilizar as informações adquiridas até o momento para o enfrentamento ao vírus, consicientizando

à cerca das incertezas geradas pela situação de pandemia.

i)

Fazer com que a comunicação seja um meio de compreenção, consientização e efetivo controle na

disseminação do vírus.

j)

Efetivar comunicação de risco em caso de necessidade de uma resposta rápida e eficaz.

k)

Estabelecer uma relação de confiança entre Comissões escolares e comunidade escolar, usando o

protocolo de comunicação para boletins sobre possíveis surtos, através de informações transparentes e
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verdadeiras, combatendo inclusive “Fake News”, desmentindo rumores e desinformação.

l)

Utilizar os meios de comunicação confiáveis e eficazes, disponíveis na forma virtual, rede social,

cartazes, folhetos, flyers, rádio.

m) Identificar os meios de comunicação mais eficazes de acordo com o perfil da comunidade
envolvida, bem como diversificar e especializar linguagem utilizada para melhor compreensão.

n)

Avaliar a capacidade de comunicação dos envolvidos.

o)

Estabelecer canais regulares com informação atualizadas, dúvidas, contato para comunidade

interna e externa.

p)

Estabelecer diálogo a fim de que seja possível obter respostas rápidas e coletar dados caso seja

necessário.

q)

Elaborar formas atraentes de incentivar os hábitos de higiene pessoal, o uso correto de máscaras

e outros EPI’s necessários, distanciamento social.

r)

Utilizar formas de comunicação adequadas para atender aos portadores de necessidades especiais,

cognitivas ou etnias diferentes.

s)

Providenciar que o conteúdo das mensagens das instituições parceiras e unidades escolares

contenham informações que visam proteger a comunidade escolar envolvida e demais procedimentos
como de transporte, alimentação, gestão de pessoas, treinamentos e capacitações.

t)

Divulgar amplamente informações que venham a auxiliar no processo de planejamento,

organização e tomada de decisões sobre o retorno às aulas presenciais, os quais foram orientados pelos
Planos de Contingência do Estado, Planos de Contingência do Comitê Municipal e Plano de Contingência
das unidades escolares.

u)

Comunicar normas de uso adequado dos espaços físicos.

v)

Divulgar as estratégias pedagógicas utilizadas, a fim de enganjar as famílias no processo das

atividades dos estudantes.

w) Informação imediata à secretaria de educação dos casos suspeitos da COVID-19, para testagem e
acompanhamento da evolução de novos casos.

x)

Estruturar sistema de comunicação para que a comunidade saiba como agir em caso de alertas.

y)

Reforçar as percerias com órgãos de comunicação social, para maximização das informações.

z)

Monitorar o processo de comunicação realizando adequações necessárias.
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7.3.2. Monitoramento e avaliação

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais
adotadas, com avaliações (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.
Os registros diários da atividade da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes
dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões
que seja necessário resolver ou aspectos que a serem alterados, serão realizados em boletins
de preenchimento expedito como o modelo do anexo 2.
As avaliações mais detalhadas, de periodicidade 07 (sete) dias 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

GESTÃO DE PESSOAS

Ex.: Atestado médico
Necessidade de isolamento
social
Apoio psicológico
Formação, treinamento

ENCAMINHAMENTO

RESOLUÇÃO

ALTERAÇÕES (SE HOUVER)

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES PEDAGÓGICAS
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OUTRAS

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:
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ANEXO 2
MODELO RELATÓRIO
PERÍODO: DE

A

1. ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES DAS DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS:

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS

FACILITADORES

DIFICULTADORES

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE
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QUESTÕES PEDAGÓGICAS

2. DADOS QUANTITATIVOS:
DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS

ASPECTOS

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

NÚMERO
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QUESTÕES PEDAGÓGICAS

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

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

3 – DESTAQUES EVIDENCIADOS, ASPECTOS A MELHORAR E LIÇÕES APRENDIDAS
DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS

DESTAQUES EVIDENCIADOS

ASPECTOS A MELHORAR

LIÇÕES APRENDIDAS

GESTÃO DE PESSOAS

MEDIDAS SANITÁRIAS

59

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA

5 – FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:
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