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1. INTRODUÇÃO 

ACOVID-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 de2019. 

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

(OMS)decretouEmergênciadeSaúdePúblicadeÂmbitoInternacional.Em11demarço, tomando em 

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

Segundo a OMS, para configurar uma pandemia são necessárias três condições: 

a) ser uma nova doença que afeta a população; 

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

causador de uma doença grave; e 

c) ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos. 

 

AocorrênciadaCOVID-19,bemcomoasmedidastomadasnaPolíticaNacionalde Proteção e 

Defesa Civil,definidapelaLeiN°12.608,de 10 de abril de 2012.Efetivamente, estamos estados 

calamidade pública,decretada decorrência de desastres 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,nostermosdoCOBRADEnº1.5.1.1.0-

doença 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 

dasredesdeensinopúblicaeprivadaportempoindeterminado.ODecreton°630,de1º 
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dejunho,suspendeuaté2deagostode2020asaulaspresenciaisnasunidadesdasredes 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 

EducaçãopublicouaPortarianº544quedispõesobreasubstituiçãodasaulaspresenciaisporaulasemmeio

sdigitais,enquantodurarasituaçãodepandemiadonovo 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 

contribuircomasaçõesparaaretomadaseguradasatividadeseoconvíviosocialseguro. 

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) apossibilidade de gerar sobrecarga ,mesmo,ruptura,nos sistemas serviços de saúde 

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

contaminação;  

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

 

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

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

efetiva e oportuna,queajudeadiminuiraamplitudeeritmo da infecção e a mitigar seus impactos, 

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

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

desenvolver devem ser, sempre, proporcionais e adaptadas ao nível de risco definido pelas 
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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 

(ouregiões),comreforçonafasedetransmissãolocale,obviamente,maiordestaquena fase de 

transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor 

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

casos detectados e quebra de cadeias de transmissão,medidas de reforço da higiene individual e 

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

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

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

Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos 

dequaisquertipos,previstosnaCodificaçãoBrasileiradeDesastres-COBRADE,éoPlano 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 queo(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 

relacionadacomaCOVID-19,etendoemcontaasuaresponsabilidadeperanteasescolas dos diversos 

níveis de escolaridade e respectivas comunidades escolares/acadêmicas catarinenses (alunos, 

professores, funcionários e familiares de todos eles), elaborou o 

presentePLANOMUNICIPALDECONTINGÊNCIA(PLANCON-EDU/COVID-

19).OPlanoestáalinhadocomasmetodologiasparaelaboraçãodePlanosdeContingênciadeProteçãoe 

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 
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deEducação). 

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 MUNICIPAL Escolar (PLACONESC-EST) obedece ao 

modelo conceitual ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa conceitual de estrutura doPlano. 

 

 

 

 

3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO 

Público alvo: comunidade escolar (estudantes, professores, gestores, funcionários e 

familiares)   do Centro de Educação Infantil, das Escolas da Rede Municipal, da Escola Estadual, e da  
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APAE do município de Bom Jardim da Serra.  

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 

a) 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); 

b) Definirasdinâmicaseaçõesoperacionaiseelaborarosprotocolosoperacionaisespecífic

os, aplicáveis às diversas atividades escolares dos diversos níveis, cumprindo todas 

as recomendações oficiais; 

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

monitor e 

avalieasdinâmicaseaçõesdefinidasesuaaplicaçãoemcadamunicípio/regiãoe/ouescol

a, em especial, na retomada de atividadespresenciais; 

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

pandemia, formas de contágio e formas de prevenção; 

e) Garantir uma eficiente comunicação interna (com regiões/municípios ou com 

escolas da região/municípios ,alunos,professores e funcionários)e externa(com pais 

e população em geral); 

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

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

associada à COVID- 19; 

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

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

eles promovidas; 



 RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO 070- 
CENTRO- BOM JARDIM DA SERRA- SANTA CATARINA 88640 000 

TELEFONE: (49) 3232 0001  
EMAIL: educacao@bomjardimdaserra.sc.gov.br 

18 
 

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

estratégias frente aos resultados esperados; 

i) 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; 

j) 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; 

k) Contribuir para garantir condições sanitárias,profissionais,tecnológicas e apoio 

psicológico compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, 

garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de 

higiene, saúde física e mental/emocional. 

 
 
 

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 ao9º 

ano), 312.925 ensino médio e profissional,69.270EJA(Educação de Jovens e Adultos), 36.734 em 

Educação Especial. 
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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. 

O município de Bom Jardim da Serra está localizado na Região Serrana do Estado, 

possui uma 

população de 4.395 habitantes e ocupa uma área territorial de 935,872 m². 

A economia está baseada na produção rural, principalmente na fruticultura (maçã), que 

detém 80% da produção. Também possui grande potencial turístico através da Serra do Rio 

do Rastro. O Município é conhecido como Capital das Águas devido ao número de 

nascentes de rios em seu território. 

A população de Bom Jardim da Serra é das mais variadas origens, das quais 

predominam os descendentes de portugueses, italianos e espanhóis. 

 É neste município que se localiza o mirante da Serra do Rio do Rastro que oferece uma 

vista pelas planícies Catarinenses e ao fundo pelo litoral do Estado. 

Elevado à categoria de Município com a denominação de Bom Jardim da Serra, pela lei 

estadual nº 1052, de 26-01-1967, desmembrado de São Joaquim, constituído sede e 

instalado em 05-03-1967. 

A cidade é considerada uma das mais frias do Brasil, com geadas podendo ocorrer em 

todos os meses do ano e neve de abril a outubro, sendo junho, julho e agosto os meses, 

mas propícios para se observar o fenômeno. 

No que se refere a Educação no Município temos: 
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Rede de Apoio  

Quantidade Instituição 

01 Hospital Municipal Américo Caetano do Amaral - Pequeno Porte 

02 UBS - João Cardoso da Silva - Médio Porte 

  UBS - Boanerges Vieira de Medeiros - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

01 Corpo de Bombeiros Militar de Bom Jardim da Serra 

01 Secretaria de Assistência Social 

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social 

01 Defesa Civil Municipal 

01 Conselho Tutelar 

01                 Conselho Municipal da Criança e Adolescente - 

CMDCA 

01 Conselho de Alimentação Escolar - CAE 
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 NÚMEROS DE INSTITUIÇÕES, ALUNOS E FUNCIONÁRIOS NO TERRITÓRIO 

BONJARDINENSE 

REDE ESTADUAL 01 430 ALUNOS 35 PROFESSORES 08 FUNCIONÁRIOS 

REDE MUNICIPAL 03 467   ALUNOS 76 PROFESSORES 45 FUNCIONÁRIOS 

NAES 01 29 ALUNOS 03 PROFESSORES 02 FUNCIONÁRIOS 

APAE 01 23 ALUNOS 06 PROFESSORES 02 FUNCIONÁRIOS 

 COM TOTAL DE 949 ALUNOS, 120 PROFESSORES E 57 FUNCIONÁRIO
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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 microgotículas de salivares e creção 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 atingiras 

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.Aprobabilidadedecomplicaçõesgravesémaiscomumempessoasdegruposetários 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-

sequeataxademortalidadeassociadaàCOVID-19sejasubstancialmentemaiorque 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. 

Cabeaindaressaltarqueafalênciadossistemasdesaúdeefunerárionãodependesomente da taxa de 

contaminação, mas sobretudo da capacidade de atendimento dos casos graves da doença que pode 

matingir o níve ldesaturação 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, 

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

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

sucesso, que não se sabe advir de qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos comecem a ser 

testados. 

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

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

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

b) a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados. 

 

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

novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir significativamente para o 

controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à recuperação 

econômica e dos impactos psicossociais da pandemia. 

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

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

implica);  

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

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

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

e, por retroação, aumentar muito o risco; 

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

e) o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da 

atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar; 

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

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

distanciamento. 

 

5.3. VULNERABILIDADES 

Consideram-se como potencialmente gerais da rede Municipal de Ensino de Bom Jardim da Serra, 

as seguintes vulnerabilidades, às quais as unidades de ensino acrescentaram suas vulnerabilidades 

específicas: 
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a.                  Facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto 

de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados 

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

particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal; 

b.                  Falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional, ou negligência no seu 

cumprimento, nomeadamente, os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, etiquetas 

corretas de tossir e espirrar; 

c.                  Insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para a promoção da saúde 

(em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa educação científica e 

dificuldades de pensamento crítico; 

d.                 Atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fakenews 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.                    Professores que atuam em mais de uma unidade de ensino; 

k.                  Professores e demais profissionais que são residentes em outros municípios; 

l.                    Controle e fiscalização de medidas previstas neste documento; 

m.                Insuficiência de profissionais qualificados para atender a exigência dos protocolos descritos neste 

documento. 

n.                  Unidade de ensino que atende desde a Educação Infantil ao ensino Médio por possuírem muitas 

especificidades; 

o.                  Professores, serviços gerais e motoristas em grupos de risco com atestados médicos; 

p.                  Conscientização e comprometimento dos pais ou responsáveis da comunidade escolar incluindo os 

familiares; 

q.                  Monitoramento no transporte escolar de ensino do município de Bom Jardim da serra; 

r.                   Número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de 

convivência exigidas. 

s.      Horário único de acesso as aulas e intervalos (recreios), para não causar possíveis 

aglomerações e na entrada e saída das pessoas. 
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t.                   Renda das Famílias que interferem diretamente na qualidade da alimentação dos alunos e 

na condição habitacional das famílias o que interfere diretamente na possibilidade de contágio da 

COVID-19;  

 

v. monitoramento dos turistas onde a cidade tem uma grande número de visitantes durante 

alguns meses na cidade pelo clima que chama atenção.       

 

 

5.4 CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR 

A rede de Ensino de Bom Jardim da Serra considera já ter instaladas e a instalar as seguintes 

capacidades. 

 

                5.4.1. Capacidades instaladas 

a.                  Participação do Comitê de gerenciamento do retorno às aulas do município de Bom Jardim 

da Serra; 

b.                  Capacitação dos membros das Comissões Escolares das Unidades de Ensino pela defesa 

civil e demais órgãos; 

c.                  Levantamento, pelas Unidades de Ensino, de quais os estudantes não tiveram acesso às 

aulas não presenciais (pela plataforma digital ou impressas) e/ou com dificuldades de 

aprendizagem. 

d.                 Pesquisa, realizada pelas Unidades de Ensino, sobre a intenção de retorno das atividades 

presenciais com as famílias dos estudantes. 

e.               Continuidade da oferta das atividades não presenciais (pela plataforma digital ou 

impressas) para o cumprimento de carga horária letiva anual de 800 horas e 1600 horas para 

ensino integral. 

f.                   Oferta de kits alimentação aos estudantes da rede estadual oferecido pelo estado, a rede 

municipal ofertada através da assistente social para quem se encontra em situação de 

vulnerabilidade. 

g.                  Organização do retorno das atividades presenciais para a matriz de risco potencial grave 

(Cor Laranja). 

h.                  Elaboração do Currículo Foco, a partir dos pressupostos das Diretrizes Curriculares do 

Ensino Fundamental da Rede do Município de Bom Jardim da Serra. 
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i.                    Elaboração de documentos orientados para a organização do trabalho pedagógico não 

presencial e para a avaliação dos estudantes. 

j.                    Implementação da plataforma digital Google Sala de Aula (Google Classroom), para 

possibilitar aos estudantes o acesso às atividades não presenciais. 

k.                  Criação de um canal no Youtube para ofertar formações continuadas e realizar reuniões 

síncronas. 

l.                    Solicitação às Comissões Escolares de todas as Unidades de Ensino que elaborem seus 

planos de contingência e enviem, por e-mail, a Secretaria de Educação, até dia 26 de Outubro de 

2020. 

m.                Elaboração do Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. 

 

 

5.4.2 Capacidades a instalar 

a) Capacitação/treinamento geral de agentes educativos em diversos aspectos respeitantes 

ao planejamento de retorno às aulas; 

b) Capacitação/treinamento de agentes educativos em aspectos específicos das diretrizes 

constantes do planejamento de retorno às aulas; 

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

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

d) Realização de simulados de mesa (antes) com coordenadorias regionais e de campo (no 

início do retorno) nas unidades escolares; 

e) Melhoria progressiva das condições infra estruturas 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) Disponibilidade de materiais orientadores sobre práticas de acolhimento e 

afetividade para o retorno às atividades presenciais. 
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k) Utilização de sala própria para quem apresente sintoma até a chegada dos pais 

e/ou responsável do aluno. 

l) Articulação com o Corpo de Bombeiros caso algum aluno venha apresentar 

sintomas específicos da COVID-19, para deslocar até a Unidade de Saúde, caso a 

família demore a chegar na Unidade Escolar. 

m)  Divulgação deste Plano para toda comunidade Bonjardinense; 

n) Analisar e Homologar os Planos de Contingência das Escolas elaborar pelas 

Comissões Escolares. 

o) Controlar através da aferição de temperatura, higienização pessoal e material e 

relatar seu estado de saúde a gestão escolar os professores  que chegam  de outra 

unidade de ensino durante seu dia de trabalho.  

p) monitoramento dos turistas através de barreiras sanitárias seguindo a todo o 

protocolo da saúde.   

 

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO 

Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1, que 

estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada pelo 

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

pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em 

Contenção e Mitigação); e Recuperação.
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FASES SUBFASES CARACTERÍSTICAS PLANCON ESTADUAL 

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

 

RESPOSTA 

Contenção 

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

 

Pode ir desde quando há transmissão 
internacional em outros países ou 
casos importados em outros estados 
(contenção inicial) até à situação da 
existência de cadeias secundárias de 
transmissão em outros estados e/ou 
casos importados no estado, mas sem 
cadeias de transmissão secundária 
(contenção alargada). 

Inclui medidas como o rastreamento 
(por meio de testes), isolamentos 
específicos (para evitar o contágio da 
população a partir de casos 
importados) e vigilância de entradas, 
saídas e deslocamentos de pessoas, 
buscando erradicar o vírus. O limite da 
contenção é quando as autoridades 
perdem o controle do rastreamento, o 
vírus se propaga e entra em 
transmissão local. Considera-se na 
fase de Contenção duas subfases 
Contenção Inicial e Contenção 
Alargada. 

Alerta (quando somente há ocorrências em outros estados) 

e 

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

Mitigação 

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

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

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

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

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

 

 

Quadro 1. Níveis de prontidão/ação a considerar no PLACON-EDU para a COVID-19. 

Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países elaboraram seus 
planos de contingência.
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7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA 

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

exige um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em 

especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo, 

acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações 

adequadas. 

Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações 

operacionais de resposta, salientam-se três domínios fundamentais: 

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

b) o do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal” 

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

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

equipe e responsável em cada domínio; 

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

monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna 

necessário implementar. 

 

 

7.1.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; 
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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 DAOP DE MEDIDAS SANITÁRIAS  

 

O QUÊ 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANT

O 

CUSTA 

(H2) 

  

Protocolo 

Treinamen

to, 

divulgação 

envolvime

nto dos 

trabalhad

ores, pais 

e alunos. 

Nas 

unidades 

escolares. 

Antes  do 

retorno das 

atividades 

presenciais e 

durante as 

atividades  

presenciais. 

Comissão 

Escolar 

Por telefone, 

internet, 

folders, 

cartazes, ou 

presencial 

respeitando as 

medidas 

sanitárias 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s 

Possibilitar o 

acesso aos 

meios 

digitais e 

impressos. 



 

 

 RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO 070- 
CENTRO- BOM JARDIM DA SERRA- SANTA CATARINA 88640 000 

TELEFONE: (49) 3232 0001  
EMAIL: educacao@bomjardimdaserra.sc.gov.br 

32 
 

Medidas 

de higiene 

pessoal 

Nas 

unidades 

escolares 

e 

transport

es 

escolares 

Permanentem

ente 

Todos os 

envolvido

s na 

unidade 

escolar e 

motorista

s, 

monitore

s  e 

alunos 

Orientar a 

higienização 

das mãos e 

demais 

ambientes. 

Utilizar álcool 

em gel 70% e 

máscaras. 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Fornecer 

álcool em 

gel e 

 liquido 70%, 

EPIs e EPC 

Medidas 

para a 

readequaç

ão dos 

espações 

físicos 

para a 

circulação 

social 

Nas 

unidades 

escolares 

e 

transport

es 

escolares 

No retorno das 

atividades 

presenciais e 

enquanto 

perdurar a 

pandemia 

Todos os 

profission

ais das 

unidades 

escolares, 

motorista

s e 

monitore

s 

Evitar 

aglomerações 

e garantir o 

distanciament

o de no 

mínimo 1,5m 

Não há 

custo e 

desativar 

os 

bebedour

os. 

Analisar e 

acompanhar 

A adequação 

dos espaços 

 Físicos de 

cada 

unidade 

 Escolar. 
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Medidas 

de 

distancia

mento 

Nas 

unidades 

escolares 

e 

transport

e escolar 

No retorno das 

atividades 

presenciais 

Todos os 

profission

ais da 

unidade 

escolar, 

motorista

s e 

monitore

s 

Respeitar a 

capacidade 

máxima de 

pessoas em 

cada 

ambiente. 

Distanciament

o 

recomendável. 

Orientar o não 

compartilhame

nto de 

matérias 

escolares e 

pessoais. 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s 

Orientar ou 

fiscalizar se 

as 

Medidas de 

distanciame

nto 

Social estão 

sendo 

cumpridas, 

através do 

forneciment

o de 

materiais 

como fita 

zebrada, 

folders,carta

zes e outros 

afins. 

  

Medidas 

de 

higienizaç

ão e 

sanitizaçã

o de 

ambientes 

Nas 

unidades 

escolares 

e no 

transport

e escolar 

Antes da 

retomada das 

aulas e 

diariamente 

manter a 

limpeza 

Serviços 

gerais, 

motorista

s e 

monitore

s. 

Garantir 

equipamentos 

de higiene, 

produtos de 

limpeza. 

Prover 

treinamento 

especifico. 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s 

Fornecer os 

produtos de 

higiene e 

sanitizantes 

para 

garantir a 

limpeza dos 

ambientes 
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Medidas 

de 

higienizaç

ão de 

materiais 

e 

instrumen

tos 

didáticos e 

pessoais 

Em todo 

ambiente 

escolar 

Diariamente Todos os 

envolvido

s 

Evitar o 

compartilhame

nto de 

equipamentos, 

materiais bem 

como a sua 

higienização. 

Reduzir a 

quantidades 

de matérias 

disponíveis nas 

salas e após 

sua utilização 

manter em 

local arejado. 

 Não há 

custos. 

Fornecer 

álcool 

liquido 70% 

para 

realização 

destas  

higienização

. 
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Orientaçã

o sobre 

implemen

tação de 

medidas 

de 

proteção 

contra a 

infecção 

da COVID-

19 

Em todas 

as 

unidades 

escolares 

e 

transport

es 

escolares 

Antes do 

retorno das 

aulas 

presenciais e 

durante as 

atividades 

escolares. 

Comitê 

Escolar  e 

Gestão 

Escolar 

-Capacitar os 

trabalhadores 

-Disponibilizar 

e exigir o uso 

de EPI. 

-Orientar a 

utilização de 

vestiário para 

evitar 

agrupamento 

de 

trabalhadores. 

-Comunicar os 

casos suspeitos 

para a 

Vigilância 

Epidemiológica

. 

-Afastar 

trabalhadores 

que 

apresentarem 

sintomas de 

covid e que 

coabitam com 

casos suspeitos 

conforme 

protocolo da 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Possibilitar o 

treinamento 

para os 

trabalhador

es da 

educação 

nas medidas 

sanitárias. 
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saúde. 

7.1.2 DAOP MEDIDAS PEDAGÓGICAS. 

 

O QUÊ 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANT

O 

CUSTA 

(H2) 

  

Protocolo 
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-

Plataform

a digital 

ou 

entrega 

de 

atividades 

impressas

; 

  

Nas 

Unidad

es 

Escolar

es 

Ano letivo 

2020/202

1 

Coordenaçã

o 

pedagógica, 

professores 

e 

estudantes 

Postagem/entr

ega e 

realização das 

atividades não 

essenciais 

(plataforma 

digital ou 

impressas) 

para o 

cumprimento 

da carga 

horaria letiva 

anual. 

Custo não 

mensuráv

el 

Monitorar 

a postagem 

de 

atividades 

remotas. 
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-Ensino 

hibrido 

-

Mapeame

nto dos 

estudante

s 

-Busca 

Ativa 

-Contato 

com os 

responsáv

eis dos 

estudante

s 

Nas 

Unidad

es 

Escolar

es 

Antes do 

retorno 

das 

atividades 

presenciai

s e 

durante 

Busca 

Ativa 

Equipe 

Gestora e 

Professores 

-

Escalonament

o de 

estudantes por 

turma e nível 

de 

escolaridade. 

-

Levantamento 

dos 

estudantes 

que não 

tiveram acesso 

as atividades 

não 

presenciais. 

(plataforma 

digital e 

impressas 

e/ou com 

dificuldades 

de 

aprendizagem 

e oferta das 

atividades 

pedagógicas 

presenciais. 

-Contato 

telefônico, 

eletrônico, 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Analisar a 

possibilida

de do 

retorno 

gradativo 

das 

atividades 

escolares, 

com 

intervalos 

mínimo de 

7 (sete) 

dias entre 

os grupos 

regressante

s; permitir 

o acesso 

através do 

ensino 

híbrido 

para os 

alunos que 

não 

retornarem 

nas aulas 

presenciais. 
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pessoal, 

registrando as 

ações 

realizadas para 

a oferta e a 

decisão dos 

responsáveis. 

Cronogra

ma de 

atendime

nto 

individual 

Nas 

Unidad

es  

Escolar

es 

Na matriz 

de risco 

laranja 

Nome dos 

responsáve

is pela 

definição 

do 

cronogram

a /quadro 

de 

horários/ 

unidade 

escolar 

Definição de 

cronograma 

para 

atendimento 

individual dos 

estudantes . 

Sem 

custo 

adicional 

Definir o 

atendiment

o do aluno 

conforme 

as 

necessidad

es de 

reforço 

escolar 
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Cronogra

ma de 

atendime

nto em 

grupos 

Nas 

Unidad

es  

Escolar

es 

Na matriz 

de risco 

amarela 

Nome dos 

responsáve

is pela 

definição 

do 

cronogram

a 

/quadro de 

horários. 

Definição de 

cronograma 

para 

atendimento 

de grupos dos 

estudantes 

respeitando o 

distanciament

o de 1,5 m de 

raio entre os 

estudantes e 

do professor 

para os 

estudantes. 

  

Sem 

custo 

adicional 

Definir o 

atendiment

o do aluno 

conforme 

as 

necessidad

es de 

reforço 

escolar 

Cronogra

ma de 

entradas 

e saídas e 

intervalos 

Nas 

Unidad

es  

Escolar

es 

Na matriz 

de risco 

laranja, 

amarelo e 

azul 

Gestores, 

coordenad

ores e 

professores

. 

-Treinamento 

para alunos e 

familiares. 

-Definição de 

horários 

diferente para 

entrada e 

saída dos 

estudantes e 

para os 

intervalos, 

conforme as 

matrizes de 

Sem 

custo 

adicional 

Monitorar 

a 

organizaçã

o das 

entradas, 

saídas e 

intervalos 

nos 

ambientes 

escolares. 
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risco potencial 

Orientaçõ

es dos 

estudante

s 

Nas 

Unidad

es  

Escolar

es 

Diariamen

te  

Todos os 

profissionai

s 

Material 

informativo 

Previsto 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Disponibiliz

ar material 

informativo 

sobre as 

medidas 

sanitárias. 

Realizaçã

o das 

atividades 

pedagógic

as 

Nas 

Unidad

es  

Escolar

es 

Diariamen

te. 

Professores 

e 

estudantes. 

Postagem e 

envio semanal 

seguindo o 

cronograma 

enviado pelas 

Escolas em 

continuidade 

com o 

Currículo Foco 

e projetos 

escolares 

Sem 

custo 

adicional 

Exigir e 

acompanha

r o 

planejame

nto dos 

professores 

em todas 

as 

modalidad

es e ensino. 
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Realizaçã

o das 

atividades 

pedagógic

as 

Nas 

Unidad

es  

Escolar

es 

De acordo 

com o 

cronogra

ma 

organizad

o pelas 

unidades 

de ensino 

para a 

matriz 

laranja e 

amarela 

Professores

, 

estudantes 

e 

funcionário

s 

envolvidos. 

-Ensino 

presencial 

-Educação 

Infantil: 

atividades 

pedagógicas 

com o objetivo 

de 

manutenção 

do vínculo 

escolar. A 

bandeira 

amarela o 

atendimento 

para as turmas 

que são 

integrais 

ocorrerá de 

maneira 

parcial e para 

as turmas 

desse 

atendimento 

parcial 

escalonada 

nas semanas. 

Sendo 

organizado um 

cronograma 

para tender os 

Sem 

custo 

adicional 

Exigir e 

acompanha

r o 

planejame

nto dos 

professores 

em todas 

as 

modalidad

es e ensino. 
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estudantes 

Ensino Médio, 

Ensino 

fundamental 

mantendo o 

escalonament

o e 

distanciament

o conforme 

dispor as 

unidades 

escolares. 

A oferta é 

obrigatória e a 

participação 

dos 

estudantes 

será opcional 

respeitando a 

decisão dos 

responsáveis. 
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7.1.3 DAOP ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

O QUÊ 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUAND

O 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANT

O 

CUSTA 

(H2) 

  

Protocolo 

Implantaçã

o do 

manual de 

boas 

práticas e 

de 

manipulaçã

o de 

alimentos 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s 

Durante 

a 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

ais 

Nutricionist

as 

vinculadas 

a cada rede 

de ensino 

Baseada na 

ferramenta 

disponível no 

site do 

FNDE/PNAE 

-Realizar 

visitas na 

rede de 

ensino com 

checklist. 

- Após 

concluído, 

entregar o 

material 

impresso 

para 

capacitar as 

serventes 

envolvidas e 

a equipe 

gestora. 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Treinament

o e 

monitorame

nto nas 

práticas de 

manipulaçã

o de 

alimentos. 
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Treinament

o e 

atualização 

dos 

procedimen

tos 

operacionai

s padrão 

para 

serviços de 

alimentaçã

o 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s 

Antes da 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

ais 

Nutricionist

as 

vinculadas 

a cada rede 

de ensino 

-Entrega do 

material 

impresso nas 

escolas com a 

capacitação 

presencial ou 

online das 

pessoas 

envolvidas na 

manipulação 

de alimentos 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Fornecimen

to de 

material 

impresso e 

monitorame

nto das 

ações do 

treinamento 

na prática. 

Capacitação 

da equipe 

que  realiza 

os 

procedimen

tos 

alimentares

,  conforme 

as normas 

necessárias 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s 

Antes da 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

ais 

Nutricionist

as 

vinculadas 

a cada rede 

de ensino 

Reunir a 

equipe 

responsável 

pela  

manipulação 

de alimentos 

e equipe 

gestora para 

treinamento 

online. 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Capacitar  

equipe 

conforme os 

procedimen

tos 

operacionai

s padrão. 

Avaliar o 

método e 

monitorar o 

processo 

estabelecid

o 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s 

Antes da 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

Nutricionist

as, gestão 

escolar e 

SCO 

Realizar 

simulado de 

alimentação 

-

Monitoramen

to diário 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Monitorar e 

avaliar os 

métodos 

estabelecid

os. 
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ais pelas 

nutricionistas 

(via telefone 

ou e-mail de 

trabalho) 

Estabelecer 

horários 

alternados 

para o uso 

do 

refeitório, 

caso usem 

os espaços. 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s 

Antes da 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

ais e 

durante 

Merendeira

s e gestão 

escolar 

Orientar 

como serão 

servidas  as 

refeições, 

conforme o 

cardápio 

estabelecido 

individualme

nte  e 

conforme as 

instruções de 

trabalho 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Estabelecer 

horários 

para  uso do 

refeitório. 

Reorganizar 

o horário 

entre as 

atividades 

escolares 

para servir 

a 

alimentaçã

o nas salas 

de aula. 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s 

Antes e 

durante 

da 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

ais 

Merendeira

s e gestão 

escolar 

Orientar 

como serão 

servidas  as 

refeições, 

conforme o 

cardápio 

estabelecido 

individualme

nte  e 

conforme as 

instruções de 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Estabelecer 

horário 

único para 

servir a 

merenda 

escolar nas 

salas de 

aula. 
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trabalho 

Não 

permitir a 

entrada 

/consumo 

de 

alimentos 

trazidos de 

casa 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s e 

transpo

rtes 

escolare

s 

Ao 

retornar 

as 

atividad

es  

presenci

ais. 

Gestão 

escolar , 

merendeira

s, 

motoristas 

e 

monitores. 

-Seguir o 

cardápio 

estabelecido 

para 

estudantes 

com 

necessidades 

alimentares e 

especificas, 

fazer as 

devidas 

substituições 

-Informar aos 

estudantes 

pais e 

responsáveis 

que não será 

permitido 

trazer 

alimentos de 

casa para o 

consumo 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Informar 

através de 

comunicado

s que será 

proibido a 

entrada de 

qualquer 

tipo de 

alimentos 

trazidos de 

casa em 

todas as 

unidades 

escolares. 
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Higienizaçã

o do espaço 

físico, das 

carteiras 

antes e 

após as 

refeições 

Nas 

Unidade

s  

Escolare

s /salas 

de aula 

Ao 

retornar 

as 

atividad

es  

presenci

ais. 

Gestão 

escolar e 

auxiliares 

de serviços 

gerais. 

Equipe 

gestora deve 

organizar a 

equipe para 

realizar a 

higienização 

das carteiras 

antes e ao 

término das 

refeições 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Fornecer os 

materiais e 

sanitizantes 

necessários 

para 

higienização

, 

participand

o das 

capacitaçõe

s e 

treinamento

s. 

-

Higienizaçã

o dos 

objetos 

utilizados 

para 

alimentaçã

o dos bebês 

(mamadeir

as e 

chuquinhas

) 

- Espaço da 

alimentaçã

o com 

higienizaçã

o, com 

Unidade

s 

Escolare

s 

Ao 

retornar 

as 

atividad

es  

presenci

ais. 

Auxiliares 

de serviços 

gerais, 

Professores 

e auxiliar 

de turma. 

- 

Higienizando 

com álcool 

após a 

lavagem, 

manter as 

mamadeiras 

isoladas em 

ambiente 

organizado. 

-

Espaçamento 

marcado com 

raio de 1,5 m. 

- Higiene das 

mãos antes, 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Fornecer os 

materiais e 

sanitizantes 

necessários 

para 

higienização

, 

participand

o das 

capacitaçõe

s e 

treinamento

s. 
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espaçament

o de 1,5 m 

durante e 

depois da 

amamentaçã

o. 

Higienizaçã

o dos 

objetos e 

utensílios , 

utilizados 

no preparo 

dos 

alimentos 

Unidade

s 

Escolare

s 

Antes de 

retornar 

as 

atividad

es 

escolare

s  e 

durante 

Pessoal 

responsáve

l pela 

alimentaçã

o escolar   

Seguindo o 

Manual de 

Boas Práticas 

de 

Manipulação 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Fornecer os 

materiais e 

sanitizantes 

necessários 

para 

higienização

, 

participand

o das 

capacitaçõe

s e 

treinamento

s. 
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7.1.4 DAOP TRANSPORTE ESCOLAR 

O QUE 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANT

O CUSTA 

  

Protocolo 
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Medidas 

gerais 

envolvendo 

veículos e 

passageiros 

  

Transpo

rte 

escolar 

  

Retorno 

das 

atividade

s do 

transport

e escolar 

  

Respons

ável pelo 

transpor

te 

escolar: 

motorist

a e 

monitor.  

Controle do 

limite da 

lotação de 

passageiros. 

Seguir as 

regras de 

distanciamen

to, entrada e 

saída de 

pessoas, uso 

de máscara, 

controle da 

temperatura. 

Padronizar os 

procediment

os de 

limpeza, 

higienização 

e controle. 

Os primeiros 

que entram 

ocupam os 

últimos 

lugares, para 

a saída 

iniciasse dos 

que entraram 

por último 

Higienização 

com álcool 

70%. 

Termômetro 

para aferir 

temperatura. 

Limitar um 

ocupante por 

assento- 

salvo 

estudantes 

Incluso 

nas 

medidas 

financeir

as. 

Possibilitar 

capacitaçõe

s e 

treinament

os 

referentes 

as medidas 

sanitárias 

para o 

transporte 

escolar. 
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que residem 

na mesma 

casa. 

Obrigatoried

ade de 

ocupar o 

mesmo lugar 

todos os dias. 

Cada ônibus 

e micro-

ônibus 

deverá ter 

um monitor 

para auxílio. 

Realizar a 

higienização 

diária a cada 

viagem. Uma 

vez na 

semana 

realizar de 

sanitização 

geral. 

Ventilação do 

ar dentro do 

veículo. 

Planilha de 

controle e 

análise sobre 

as aferições 

de 

temperatura 

e sintomas de 

COVID- 19. 

Uso 

obrigatório 

de máscara e  

de face shield 

ao motorista 

e monitor. 
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Monitor ter 

controle em 

planilha 

sobre a 

ocupação dos 

assentos, 

organizando 

a fila de 

embarque 

priorizando 

os estudantes 

que ocupam 

os bancos 

traseiros. 
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Conscientizaç

ão dos pais 

ou 

responsáveis 

Unidad

es 

Escolare

s e 

Redes 

Sociais 

Antes e 

durante a 

retomada 

das 

atividade

s 

presencia

is 

SCO, 

Gestão 

Escolar 

Conscientizaç

ão para o uso 

de transporte 

alternativo 

(próprio). 

Recomendaç

ões sobre 

cuidados 

necessários 

na utilização 

do transporte 

escolar. 

Orientação 

sobre o uso 

de máscaras 

e o aguardo  

da aferição 

da 

temperatura 

antes   de 

entrar no 

transporte. 

Caso o aluno 

apresentar 

temperatura 

superior a 

37.8º C, 

orientar a 

procurar a 

Unidade de 

Saúde. 

 

 

 

 

 

Incluso 

nas 

medidas 

financeir

as. 

Disponibiliz

ar 

materiais 

nas mídias 

e 

impressos 

com as 

orientações 

sobre as 

medidas 

sanitárias. 
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7.1.5 DAOP GESTÃO DE PESSOAS 

  

       

        O QUÊ 

 (W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANTO 

CUSTA 

(W2) 

  

protocolo 
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Medidas 

voltadas aos 

prestadores 

de serviços 

transportes  

próprio e 

terceirizado

s. 

  

No 

transport

e escolar 

  

Antes da 

retomada às 

aulas 

  

Comitê 

Municipal 

e 

Vigilância 

Sanitária. 

Orientação 

e 

treinament

o dos 

servidores 

e 

prestadore

s de 

serviços 

quanto às 

medidas 

sanitárias e 

sua 

adequada 

aplicação. 

Notificação 

de casos 

suspeitos a 

equipe 

gestora. 

Uso de 

máscara de 

tecido. 

Higienizaçã

o com 

Álcool 70º. 

Aferição da 

temperatur

a; 

Planilha de 

análise de 

aferição de 

temperatur

a e 

sintomas 

de Covid 

19. 

Kit de 

máscaras 

  

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s e 

Recurso 

das 

empresas 

terceirizad

as. 

Fornecer 

treinamento 

capacitação a 

todos os 

motoristas. 

Disponibilizar 

materiais para 

higienização 

dos veículos 

próprios e 

orientar os 

motoristas 

terceirizados 

que cumpram 

as medidas 

sanitárias. 
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reservas. 

Cartazes 

contendo 

imagens 

ilustrativas 

sobre uma 

correta 

higienizaçã

o. 
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Contratação 

de 

servidores 

Escola 

estadual 

e APAE 

através 

da 

secretaria 

Estadual 

de 

Educação. 

-Escolas 

Municipai

s através 

da 

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação

/ 

Prefeitura 

Municipal 

 Antes do 

retorno das 

aulas, 

conforme a 

necessidade

. 

-

Secretaria 

de Estado 

da 

Educação. 

-

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação

/ 

Prefeitura 

Municipal

. 

- Seletivos 

-Chamada 

Pública 

-Avaliação 

de 

currículo. 

  

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Solicitar as 

contratação de 

servidores 

conforme  a 

necessidade, 

junto a 

administração 

de cada 

instituição. 
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Triagem dos 

servidores 

da educação 

Nas 

Unidades 

escolares 

-Antes do 

retorno das 

aulas 

presenciais 

-Realizar 

monitorame

nto 

permanente

. 

SCO e 

Gestão 

Escolar. 

Observand

o os dois 

grupos de 

risco. 

-Grupo de 

risco  

01:casos 

suspeitos 

ou 

confirmado

s. 

-Grupo de 

riscos 

02:pessoas 

com 60 

anos ou 

mais ou  

doenças 

crônicas. 

-

comprovaç

ão através 

de 

atestado 

médico 

atualizado. 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Solicitar o 

preenchimento 

do 

questionário 

auto 

declaratório, 

com as devidas 

comprovações 

e o 

monitorament

o caso a caso. 
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Solicitar que 

todos os 

profissionais 

da educação 

respondam 

um 

questionári

o auto 

declaratório 

-Em 

meios 

digitais. 

 -

Documen

to físico 

- Por 

convocaç

ão das 

unidades 

escolares. 

Antes do 

retorno das 

atividades 

presenciais 

Gestão 

Escolar 

Responden

do o 

questionári

o 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Solicitar o 

preenchimento 

do 

questionário 

auto 

declaratório, 

com as devidas 

comprovações 

e o 

monitorament

o caso a caso. 

Comprovar 

que coabita 

com 

pessoas do 

grupo de 

risco 

 

documen

tos físicos 

Antes do 

retorno das 

atividades 

presenciais 

Os 

profission

ais e 

funcionári

os da 

Educação 

que 

coabitam  

com 

pessoas 

dos 

grupos de 

risco 

-

Questionár

io auto 

declarativo

. 

- Visita dos 

membros  

da 

assistência 

social. 

Análise dos 

documento

s pela 

Gestão 

Escolar. 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s. 

Acompanhame

nto pela 

Assistência 

Social após a 

visita 

domiciliar e o 

preenchimento 

dos relatórios. 
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Formação, 

treinamento 

e simulados 

para a 

implementa

ção do 

plano de 

contingênci

a  

Nas 

unidades 

escolares 

Antes do 

retorno das 

atividades 

presenciais. 

SCO e 

Gestão 

escolar 

- Ações de 

higiene. 

-

Transporte 

escolar 

-Descarte 

de 

materiais 

contamina

dos 

-

Alimentaçã

o 

-Utilização 

de EPI’s 

corretame

nte 

-

Elaboração 

de 

cartilhas, 

cartazes e 

panfletos. 

-

Disponibiliz

ar nas 

redes 

sociais os 

Incluso 

nas 

medidas 

financeira

s 

Possibilitar os 

treinamentos, 

formações, 

simulados e 

informações 

relacionadas as 

Unidades 

Sanitárias. 
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cuidados 

básicos de 

prevenção. 

 

7.1.6. DAOP CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 

 

O QUÊ 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

 

QUAND

O 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANTO 

CUSTA 

(H2) 

  

protocolo 
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Capacitaç

ão das 

equipes 

que 

compõe 

as 

comissõe

s 

escolares 

Platafor

ma 

digital 

07/10/2

020 á 

09/10/2

020 

Membros 

do Comitê 

Municipal 

Google 

Clasroom e 

Youtube da 

Defesa Civil 

do Estado 

Formação 

disponibiliza

da pelo 

Estado, em 

parceria 

com outros 

órgãos. 

Facilitar o 

acesso as 

capacitações 

e 

treinamento

s. 

Participaç

ão de 

simulados 

Platafor

ma 

digital 

ou 

presenci

al 

respeita

ndo as 

medidas 

sanitária

s. 

Antes 

do 

retorno 

das 

atividad

es 

presenci

ais 

Comissão 

Escolar e 

Gestão 

Escolar 

Realização 

presencial ou  

Online usando 

plataformas 

virtuais, 

organizadas 

pelo Estado, 

em parceria 

com outros 

órgãos. 

Formação 

disponibiliza

da pelo 

Estado, em 

parceria 

com outros 

órgãos. 

Facilitar o 

acesso as 

capacitações 

e 

treinamento

s. 
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Treiname

nto para 

os 

servidore

s a 

aplicação 

das 

Diretrizes 

Sanitárias 

Canal da 

SME no 

Youtube 

18/11/2

020 

-Secretaria 

municipal 

de saúde 

-Secretária 

Municipal 

de 

Educação 

-Organizada 

pela 

Vigilância 

Sanitária 

Municipal 

-Médico 

convidado. 

Para todos 

os 

envolvidos 

na Educação 

Palestras, 

Debates, 

vídeos, 

Incluso nas 

medidas 

Financeiras. 

Facilitar o 

acesso as 

capacitações 

e 

treinamento

s. 

Assessori

a 

Pedagógic

a 

Nas 

Unidade

s 

Escolare

s  

Antes e 

durante 

o 

retorno 

das 

atividad

es 

presenci

ais 

Coordenado

res da SME 

Assessoria in 

loco, para 

auxiliar nas 

demandas das 

Unidades 

Escolares 

Contato: 

(49)32320001 

Incluso nas 

medidas 

Financeiras. 

Disponibiliza

r assessoria 

para as 

demandas. 
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Treiname

nto e 

capacitaç

ão 

Canal da 

SME no 

Youtube 

Durante 

a 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

ais 

Todos os 

profissionai

s 

Formações 

online 

tratando 

sobre as 

temáticas 

necessárias 

para conduzir 

as dinâmicas 

operacionais e 

trabalho 

pedagógico 

nas Unidades 

de Ensino, 

entre eles: 

competências 

socioemocion

ais, 

pedagógicas 

de orientação 

, sanitária, 

entre outras. 

Incluso nas 

medidas 

Financeiras. 

Disponibiliza

r materiais 

por meios 

digitais ou 

impressos. 

Monitorame

nto e 

avaliação 

dos 

treinamento

s na prática. 

 

7.1.7  DAOP COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

O QUÊ 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUAN

TO 

CUSTA 

(H2) 

  

protocolo 
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Organizar 

um plano 

de 

comunica

ção para 

orientar a 

comunida

de 

escolar 

sobre os 

protocolo

s 

Secreta

ria de 

Educaç

ão, 

Unidad

es 

escolar

es em 

parceri

a com 

as 

demais 

secreta

rias. 

Antes da 

retomada 

das 

atividades 

presenciai

s, durante 

o retorno 

até a 

normalida

de 

Comitê 

Municipal 

e Gestão 

Escolar 

Utilização 

de 

diferentes 

meios de 

comunicaç

ão (mídias 

sociais, 

grupo de 

WhatsApp, 

encontros 

virtuais, 

etc.) 

Incluso 

nas 

medidas 

Financei

ras. 

Garantir o repasse de 

informações sobre as 

medidas sanitárias e 

pertinentes  prevenção e 

mitigação do contagio pelo 

novo corona vírus 

Estabelec

er o 

processo 

de 

comunica

ção entre 

o SCO, a 

comunida

de 

escolar, a 

comunida

de 

externa e 

os meios 

de 

comunica

Secreta

ria de 

educaç

ão, 

unidad

es de 

Ensino. 

Antes da 

retomada 

das 

atividades 

presenciai

s, durante 

o período 

até o 

retorno 

definitivo 

Comitê 

Municipal 

e Gestão 

Escolar 

Contatar 

com meios 

de 

comunicaç

ão como: 

WhatsApp   

e 

impressos 

para 

informar a 

municipali

dade sobre 

atividades 

presenciais 

e 

implantaçã

Incluso 

nas 

medidas 

Financei

ras. 

Garantir o repasse de 

informações sobre as 

medidas sanitárias e 

pertinentes  prevenção e 

mitigação do contagio pelo 

novo corona vírus 
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ção. o de um 

canal de 

ouvidoria. 

Identifica

r fonte de 

recursos 

e valores 

para 

aquisição 

de 

materiais, 

equipame

ntos e 

produtos 

necessári

os para a 

seguranç

a 

sanitária 

e 

pedagógi

ca do 

público 

Alvo. 

Compr

as 

Imediatam

ente 

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação, 

Setor 

Financeir

o, para a 

rede 

municipal 

As demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora.  

Identificar 

rubricas e 

fontes de 

recursos 

existentes. 

Informar 

quantitativ

o existente 

e 

necessidad

es de 

buscar 

recursos 

externos. 

Orientar 

quanto a 

formas de 

aquisição. 

Para 

Escola 

Estadual 

conform

e o 

orçamen

to da 

Secretari

a de 

Estado 

da 

Educaçã

o; 

  

Rede 

Municip

al  

Incluso 

nas 

medidas 

Financei

Solicitar ao setor de 

compras/ 

financeiro/contabilidade/li

citação de cada unidade 

escolar 



 

 

 RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO 070- 
CENTRO- BOM JARDIM DA SERRA- SANTA CATARINA 88640 000 

TELEFONE: (49) 3232 0001  
EMAIL: educacao@bomjardimdaserra.sc.gov.br 

68 
 

ras. 

  

APAE 

através 

do 

pecúlio 

e 

parceria 

com a 

Prefeitur

a 

Municip

al. 

Aquisição 

de  EPCs 

como 

termôme

tro 

digital, 

dispenser 

de álcool 

gel na 

quantida

de 

suficiente 

. 

Secreta

ria de 

Educaç

ão, 

Unidad

es 

Escolar

es. 

Antes da 

retomada 

das aulas. 

Setor 

financeiro 

Licitação, 

para a 

rede 

municipal

.  As 

demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora.  

-Definir a 

quantidad

e 

necessária. 

-Elaborar o 

termo de 

referências

, obter 

orçamento

s. 

-

Encaminha

r para o 

Incluso 

nas 

medidas 

Financei

ras. 

Solicitar ao setor de 

compras/ 

financeiro/contabilidade/li

citação de cada unidade 

escolar 
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financeiro. 

-Enviar 

para a 

licitação 

-Respeitar 

o tempo 

de 

tramitação

. 

 

 

 7.1.8. DAOP FINANÇAS 

 

O QUÊ 

(W2) 

ONDE 

(W3) 

QUANDO 

(W4) 

QUEM 

(W5) 

COMO 

(H1) 

QUANT

O 

CUSTA 

(H2) 

  

protocolo 
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Identificar 

fonte de 

recursos e 

valores 

para a 

aquisição 

de 

materiais 

e 

produtos 

necessário

s para a 

aquisição 

de 

materiais, 

equipame

ntos e 

produtos 

necessário

s para a 

segurança 

sanitária e 

pedagógic

a do 

público-

alvo. 

- Na 

secretaria 

de estado 

da 

Educação; 

- Na 

secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

com base 

nos dados 

fornecidos 

pelas 

Unidades 

Escolares 

da Rede 

Municipal  

Imediatam

ente 

- 

Secretaria 

de 

Finanças 

por meio 

da 

Contabilid

ade de 

Licitação. 

As demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora.  

Com base nos 

quantitativos 

de cada 

Unidade 

Escolar, 

identificar os 

recursos 

financeiros 

necessários 

para a 

aquisição de 

materiais, 

equipamentos 

e produtos 

indispensáveis 

para a adoção 

das medidas 

preventivas e 

de contenção 

do contágio 

do corona 

vírus. 

O valor 

deverá 

correspo

nder as 

necessida

des 

apontada

s pelas 

Unidades 

Escolares 

e 

Secretari

a 

Municipa

l de 

Educação

. 

Encaminhar 

pedidos de 

processos 

licitatórios com 

as devidas 

especificações 

dos 

materiais/produ

tores e serviços 

necessários  

serem  

adquirido para o 

cumprimento 

das medidas 

sanitárias, para 

a rede 

municipal e a 

Escola Estadual 

e a APAE 

conforme sua 

maturidade   
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Aquisição 

de EPIs 

tais como: 

máscaras, 

proteção 

com 

protetor 

facial 

rígido 

(tipo face 

shield) , 

luvas,  

para os 

profission

ais, na 

quantidad

e 

suficiente 

para 

suprir as 

necessida

des. 

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

com base 

nos dados 

fornecidos 

por cada 

Unidade 

Escolar. 

  As 

demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora.  

  

Antes do 

retorno 

das 

atividades 

escolares, 

e durante. 

Secretaria 

de 

Finanças 

por meio 

da 

Contabilid

ade de 

Licitação. 

As demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora.  

  

Com base nos 

quantitativos 

de cada 

Unidade 

Escolar, A 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

deverá 

elaborar onde 

constará a 

quantidade e 

as 

especificações 

técnicas de 

cada produto. 

Solicitar a 

abertura do 

processo 

licitatório.  

Conforme os 

processos de 

suas 

mantenedoras

. 

O valor 

deverá 

correspo

nder as 

necessida

des 

apontada

s pelas 

Unidades 

Escolares 

e 

Secretari

a 

Municipa

l de 

Educação

. 

Encaminhar 

pedidos de 

processos 

licitatórios com 

as devidas 

especifiçoes dos 

materiais/produ

tores e serviços 

necessários  

serem  

adquirido para o 

cumprimento 

das medidas 

sanitárias, para 

a rede 

municipal e a 

Escola Estadual 

e a APAE 

conforme sua 

maturidade   
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Recursos 

necessário

s para 

capacitaçõ

es, 

treinamen

to e 

simulados 

No setor 

financeiro 

de cada 

ente 

federado 

imediatam

ente 

-Comitê 

Municipal 

-Gerencia 

regional 

para a 

Escola 

estadual 

-Escola de 

Educação 

Especial 

(APAE) 

-Presencial 

-Online 

Incluso 

nas 

medidas 

Financeir

as. 

Encaminhar 

pedidos de 

processos 

licitatórios com 

as devidas 

especificações 

dos 

materiais/produ

tores e serviços 

necessários  

serem  

adquirido para o 

cumprimento 

das medidas 

sanitárias, para 

a rede 

municipal e a 

Escola Estadual 

e a APAE 

conforme sua 

maturidade   



 

 

 RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO 070- 
CENTRO- BOM JARDIM DA SERRA- SANTA CATARINA 88640 000 

TELEFONE: (49) 3232 0001  
EMAIL: educacao@bomjardimdaserra.sc.gov.br 

73 
 

Aquisição 

de  EPCs 

como 

termômet

ro digital, 

dispenser 

de álcool 

gel ,e 

álcool 70 

%   líquido 

e gel na 

quantidad

e 

suficiente. 

Secretaria 

de 

Educação,  

as demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora.  

Antes da 

retomada 

das aulas 

Secretaria 

de 

Finanças 

por meio 

da 

Contabilid

ade de 

Licitação. 

As demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora.  

Com base nos 

quantitativos 

de cada 

Unidade 

Escolar, A 

Secretaria 

Municipal de 

Educação 

deverá 

elaborar onde 

constará a 

quantidade e 

as 

especificações 

técnicas de 

cada produto. 

Solicitar a 

abertura do 

processo 

licitatório. 

Conforme os 

processos de 

suas 

mantenedoras

. 

O valor 

deverá 

correspo

nder as 

necessida

des 

apontada

s pelas 

Unidades 

Escolares 

e 

Secretari

a 

Municipa

l de 

Educação

. 

Encaminhar 

pedidos de 

processos 

licitatórios com 

as devidas 

especificações 

dos 

materiais/produ

tores e serviços 

necessários  

serem  

adquirido para o 

cumprimento 

das medidas 

sanitárias, para 

a rede 

municipal e a 

Escola Estadual 

e a APAE 

conforme sua 

maturidade   
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Recursos 

para 

proceder 

quanto a 

alimentaç

ão escolar 

Secretaria 

de 

Educação,  

As demais 

escolas 

conforme 

sua 

mantened

ora . 

Antes do 

retorno 

das 

atividades 

escolares 

-Empresa 

terceirizad

a para a 

escola 

estadual; 

-

Nutricionis

ta e a 

gestão 

escolar; 

- De acordo 

com os 

procedimento

s operacionais 

da empresa 

terceirizada; 

- Conforme 

demanda de 

cada unidade 

escolar, 

mediante 

fiscalização, 

recebimento, 

armazenamen

to, pré -

preparo, 

distribuição e 

acompanham

ento. 

O valor 

deverá 

correspo

nder as 

necessida

des 

apontada

s pelas 

Unidades 

Escolares 

e 

Secretari

a 

Municipa

l de 

Educação

. 

Encaminhar 

pedidos de 

processos 

licitatórios com 

as devidas 

especificações 

dos 

materiais/produ

tores e serviços 

necessários  

serem  

adquirido para o 

cumprimento 

das medidas 

sanitárias, para 

a rede 

municipal e a 

Escola Estadual 

e a APAE 

conforme sua 

maturidade   
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Contratar 

monitores 

para o 

transporte 

escolar 

(micro 

ônibus e 

ônibus). 

Contratar 

auxiliares 

para 

substituir 

quem está 

no grupo 

de risco, e 

para 

auxiliar 

nas 

turmas 

em sala 

de aula e 

para a 

limpeza 

das 

Unidades 

Escolares 

-Secretaria 

de Estado 

para a 

escola 

estadual; 

 -

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

e -

Recursos 

Humanos 

da 

Prefeitura 

Antes do 

retorno 

das 

atividades 

escolares e 

sempre 

que 

necessário. 

  

Secretaria 

de estado 

da 

educação; 

Secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

 Recursos 

Humanos 

da 

prefeitura, 

Escola de 

Educação 

Especial 

(APAE) 

Conforme a 

necessidade 

de cada 

unidade 

escolar para 

atender com 

segurança as 

medidas 

sanitárias 

Incluso 

nas 

medidas 

Financeir

as. 

Solicitar junto a 

Secretaria de 

Administração a 

contratação de 

pessoal para as 

demandas 

surgidas em 

função desta 

pandemia, na 

rede municipal. 

Para a escola 

Estadual e 

APAE, conforme 

suas 

mantenedoras. 
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Estimar 

custos 

com 

comunicaç

ão das 

medidas 

sanitárias 

para 

promover 

e envolver 

o público-

alvo. 

- 

Secretaria 

de Estado 

para a 

Escola 

Estadual; 

-Secretaria 

Municipal 

de 

Educação; 

-Setor 

financeiro 

e de 

compras 

do 

município; 

-Escola de 

Educação 

Especial 

(APAE) 

Antes do 

retorno 

das 

atividades 

escolares e 

sempre 

que 

necessário 

  

-Secretaria 

de Estado 

da 

Educação; 

-Secretaria 

Municipal 

de 

Educação 

para a 

rede 

municipal; 

-Escola de 

Educação 

Especial 

(APAE) 

- Cartazes 

-Folders 

-Cartilhas 

-Informativos 

- fita zebrada, 

- campanhas 

motivacionais, 

- capacitações 

e 

treinamentos 

-Placas 

informativas 

-Banners 

Incluso 

nas 

medidas 

Financeir

as 

Realizar tomada 

de preços dos 

itens 

relacionados a 

comunicação e 

informação. 

 

 7.2. UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL) 

 

A Rede Municipal de Bom jardim da serra adotou para acompanhar a execução do plano o 

seguinte sistema de comando/comitê operacional. 
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7.2.        MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL 

NOM

E 

FUNÇ

Ã

O 

CONT

AT

O 

E-MAIL 

Mariângela 

Leopoldo 

Monteiro 

Saúde (48)996210412 saude@bomjardimdaserra.sc.gov.br 
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Mariana 

Ramos 

Pacheco 

Marcelo 

Pereira 

Vigilância 

Sanitária 

(49)991121680 

  

(48)991089924 

vigilanciasanitariabj@hotmail.com 

Anderson 

Pierre da 

Rosa 

Agente de 

Defesa Civil e 

Salvamento 

193- Bombeiro 

(49)991900881 

rosaanderson880@gmail.com 

Juliana 

Soares 

Cidade 

Assistência 

Social 

(49)991534205 
psicologajuliciade@gmail.com 

Lucas 

Bianquini 

Damacena 

Coordenador 

Municipal de 

Proteção e 

Defesa Civil 

(49)991921259 defesacivil@bomjardimdaserra.sc.gov

.br 

Eleni 

Aparecida 

Padilha       

  

Educação (49) 32320001 educacao@bomjardimdaserra.sc.gov.

br 

 7.3.1. DISPOSITIVOS PRINCIPAIS 

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

de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19: 

a.                  O mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios catarinenses; 
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b.                  O perfil epidemiológico na plataforma multe escalar territorial; 

c.                  A Matriz de Avaliação de Indicadores de Risco Potencial na Gestão da Saúde (que se constitui no 

documento central diário de monitoramento e avaliação da situação regional e será complementado 

pelos boletins municipais). 

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

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

f.                   Boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas áreas e das unidades  

 

de gestão operacional regionais, municipais e escolares; 

g. lados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas nas regiões/municípios/escolas. 

Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das 

dinâmicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo 

apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e comunicação. 

 

7.2.1.            MONITORAMENTO AVALIAÇÃO 

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o monitoramento 

constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com avaliações (de 

processos e resultados) e         constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano 

de contingência atualizado. O registo das ações adotadas e das verificações realizadas é, também, 

importante, para salvaguardar futuras questões legais. 

Os responsáveis pelo monitoramento das diferentes frentes de ação deverão ser definidos pelo 

SCO. 

Os registos diários da atividade da escola, de maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas 

e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que seja necessário 

resolver ou aspectos que a serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento expedito 

como o modelo do anexo 2. 

As avaliações mais detalhadas, de periodicidade.  Serão realizadas em relatórios como modelo 

disponibilizado anexo 3. Além do monitoramento, a efetiva fiscalização do cumprimento das diretrizes 

e protocolos estabelecidos neste plano contingência e possíveis documentos complementares colaboram 

para o êxito no combate à disseminação do coronavírus. 
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ANEXO 1 - MODELO BOLETIM 

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS INFORME DE Nº            

DIA:    /           /               

DINÂMICAS E 

AÇÕES 

OPERACIONAIS 

OCORRÊNCIA ENCAMINHAMENTO RESOLUÇÃ

O 

ALTERAÇÕES 

(SE 

HOUVER) 

GESTÃO DE 

PESSOAS 

Ex.: Atestado 

médico Necessidade 

de isolamento social 

Apoio psicológico 

Formação, 

treinamento 

 
  

MEDIDAS 

SANITÁRIAS  
   

ALIMENTAÇÃO  
   

TRANSPORTE  
   

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

 
   

OUTRAS  
   

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS: 
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ANEXO 2-  MODELO RELATÓRIO 

  

PERÍODO: De      A 

Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais: 

 

DINÂMICAS E 

AÇÕES 

OPERACIONAIS 

FACILITADORES DIFICULTADORES 

GESTÃO DE 

PESSOAS 

  

MEDIDAS 

SANITÁRIAS 

 
 

ALIMENTAÇÃO  
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TRANSPORTE  
 

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

 
 

  

   

ANEXO 3     DADOS QUANTITATIVOS: 

DINÂMICAS 

E AÇÕES 

OPERACION

AIS 

ASPECTOS N

Ú

M

E

R

O 

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 
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ALIMENTAÇÃO Quantidade de refeições servidas 

Quantidade de alimentos servidos em kg 

 

TRANSPORTE Quantidade de alunos transportados 

Quantidade de motoristas mobilizados 

Quantidade de motoristas treinados 

 

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

Quantidade de atividades desenvolvidas 

Quantidade de material produzido 

Quantidade de equipamentos utilizados 

Quantidade de horas presenciais 

Quantidade de horas ensino híbrido 

Quantidade de alunos presenciais 

Quantidade de alunos em ensino híbrido 

Quantidade de estudantes ensino remoto 

 

TREINAMENTO 

E 

CAPACITAÇÃO 

Quantidade de treinamentos oferecidos 

Quantidade de professores capacitados 

Quantidade de servidores em simulados 

Quantidade de horas de capacitação ofertadas 

% de aproveitamento das capacitações ofertadas 

Quantidade de certificados 

Quantidade de material elaborado 
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DINÂMICAS E AÇÕES 

OPERACIONAIS 

DESTAQUES 

EVIDENCIADOS 

ASPECTOS A 

MELHORAR 

LIÇÕES APRENDIDAS 

GESTÃO DE PESSOAS  
  

MEDIDAS SANITÁRIAS  
  

ALIMENTAÇÃO  
  

TRANSPORTE  
  

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

 
  

ANEXO 4 DESTAQUES EVIDENCIADOS, ASPECTOS A MELHORAR E LIÇÕES APRENDIDAS 

* Modelo de declaração para comprovar que reside com pessoas do 

grupo de risco 
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Bom Jardim da Serra, xx,xxx, 2020. 

  

Relatório de Visita Domiciliar 

  

         O CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, através de visita domiciliar de sua 

equipe técnica vem informar que (nome da pessoa, idade, RG e CPF, profissão), residente no 

endereço (informar endereço), mora com (nome da pessoa, idade)  na qual se enquadra no 

grupo de risco para COVID19 (informar). O objetivo da visita faz parte do Plano de Contingência 

do Município, para o retorno das atividades escolares. 

         Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

  

Atenciosamente, 

  

  

  

  

__________________________                               __________________________ 

Maria Idaci da Silva                                              Juliana Cidade Soares 

Assistente Social                                                            Psicóloga 

CRESS / 6064                                                             CRP 12/17010 
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ANEXO 5 RELAÇÃO DE ITENS: 

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

trazem impacto financeiro, conforme apontado nas demais diretrizes. 

EPIs e materiais Individual 

Item 

  

Diretrizes (DS), página (P.) Ou não 

consta (N.C) 

Máscaras de proteção facial (considerar 

tempo de trocada máscara) 

DS 1 – P. 19 

Protetor ocular (para o pessoal responsável 

pela higienização e limpeza) 

N.C 

Luvas (para o pessoal responsável pela 

higienização e limpeza) 

DS 1 -P .19 

Botas ou sapatos fechados de trabalho 

(para o pessoal responsável pela 

  

N.C 
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 higienização e limpeza) 

Materiais de Consumo 

Sabonete DS1-P. 12 

Álcool em gel DS1-P. 12 

Papel toalha (descartáveis) para secagem 

das mãos 

  

Hipoclorito de sódio 0,1% (ou outro 

sanitizante) para áreas comuns 

DS 1 – P.17 

Máscaras descartáveis para profissionais DS 1- P.13 

Termômetro digital infravermelho DS 1 – P.15; DS -3 -P.6, DS- 5- P.7 

Recipiente adequado para descarte e 

armazenamento de máscaras de proteção 

facial utilizadas 

N.C 

Dispensadores de álcool gel (pelo menos 1 

por sala (DS-1) e por veículo de transporte 

coletivo 

DS 1 -P.13, DS-3 
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Lixeira com pedal DS 1- P.13 

comunicação 

Cartazes com orientações e capacidade 

máxima de cada ambiente escolar 

N.C 

Cartazes com orientações e capacidade 

máxima de cada veículo de transporte 

coletivo 

DS-3 - P.7 

Cartazes com medidas de prevenção à 

contaminação 

DS-5 – P.9 

Campanhas motivacionais DS-5 – P. 10 

Serviços 

Capacitação DS 1 -P.19 

Sanitização em ambientes com 

contaminação comprovada 

N.C 

Pessoal 

Monitores para meios de transporte 

coletivo 

DS 3- P.6 
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Servidores substitutos (grupos de 

riscos) 

  

      

  

  

  

  

 

ANEXO 6 TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

COMITÊ MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

  

Identificação: 

Comitê Municipal de Bom Jardim da Serra 

  

Endereço: Venâncio Borges de carvalho 

CEP: 88640000  Bairro: centro 

Telefone: (49) 32320001 

  



 

 

 RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO 070- 
CENTRO- BOM JARDIM DA SERRA- SANTA CATARINA 88640 000 

TELEFONE: (49) 3232 0001  
EMAIL: educacao@bomjardimdaserra.sc.gov.br 

90 
 

Neste ato representada pelo Comitê Municipal, conforme segue: 

Nomes dos integrantes do Comitê Escolar, CPF e função: 

  

Secretaria Municipal de Educação; 

Eleni Aparecida Padilha 

Luana dos Santos 

  

Secretaria Municipal de Saúde; 

Mariângela Leopoldo Monteiro 

  

Vigilância Sanitária 

Mariana Pacheco Ramos 

Marcelo Pereira 

  

Secretaria Municipal de Assistência Social ou equivalente; 

Psicóloga- Juliana Soares Cidade 

  

Secretaria Municipal de Fazenda ou de Administração; 

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil-Lucas Bianquini Damacena 

  

Secretaria ou órgão similar da Defesa Civil; 

Lucas Bianquini Damacena 

  

. Profissionais e trabalhadores de Educação; 
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Elis Regina Zandonadi De Jesus 

  

Conselho Municipal de Educação; 

Aguinaldo Rael Pereira 

  

Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

Ana Claudia Pereira 

  

Representante das Comissões Escolares 

Elizabete Patrícia Borges Nesi 

  

Instituições de Ensino da Rede Estadual; 

Suzana Cardoso 

  

Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB; 

Gislaine de Almeida 

  

Representante do Transporte escolar 

Edésio Costa Pereira 
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