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SISTEMA DE COMANDO DE OPERAÇÕES/UGO

Oriente, acompanhe, monitore, avalie as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação em cada escola, 
município, região, estado - antes, durante e depois da retomada de atividades ESCOLARES presenciais;

Comando unificado?

COORDENADOR(A) DO SCO/UGO  - COOPERAÇÃO  DE TODOS OS REPRESENTANTES das organizações envolvidas, em 
conjunto, a partir do estabelecimento de objetivos e prioridades comum atentos as suas competências na normalidade 

e limites jurisdicionais.

Fonte: Defesa Civil ES

Boa Esperança

O número de recursos 
empregados e a 

responsabilidade legal 
de cada agência 

relacionada - critério 
representação



VOCÊS SÃO RESPONSÁVEIS! 

INFORMAÇÃO PARA QUE SEJAM FORMADOS REGIÕES, MUNÍCPIOS 

Grupos  de direção

Tomadores de decisão 

Ajustes de acordo com cada realidade

Conformidade com as dinâmicas e ações operacionais. 

Importante no CÔMITE MUNICIPAL, SCO/UGO,PLANCON EDU MUNICIPAL

ter representação da comunidade escolar municipal, estadual, federal, particular...

Quem? TODOS SÃO IMPORTANTES

Região e município: Saúde, educação, proteção e defesa civil, assistência social, entre outros.

Na escola: todas as áreas pedagógicas, transporte, alimentação, sanitárias etc.



1. Maior segurança para as equipes e demais envolvidos; 

2. O alcance de objetivos e prioridades; 

3. O uso eficiente e eficaz dos recursos (humanos, materiais, financeiros, tecnológicos e de informação) 

disponíveis. 

4. O adequado emprego do SCO, como ferramenta gerencial para padronizar as  ações de produz os 

seguintes benefícios: 

5. Modelo de gerenciamento padronizado para situações de  qualquer natureza ou tamanho – quantos 

eventos adversos???? 

6. Integração de diferentes organizações em  uma estrutura de gerenciamento comum; 

7. Integração das comunicações e os fluxos de informações, melhorando  os trabalhos de inteligência e 

planejamento; 

8. Apoio estratégico, tático e operacional; 

9. Melhora a articulação do comando (tomadores de decisões) com elementos internos e externos à escola, 

facilitando relações; 

10.Agrega valor à escola e plano de contingência evitando a duplicação de esforços e ampliando a segurança 

dos envolvidos. 



Atenção: Cada caixa no organograma deve ser devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-mail, 
WhatsApp da pessoa PODER DE DECISÃO.

Mural para comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos de 
emergência



Fonte: Amai e COREDEC XXE



PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

Porquê (domínios): MEDIDAS SANITÁRIAS 
(promover a saúde e prevenir a transmissão 
do vírus) Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3
Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing

Porquê (domínios): QUESTÕES PEDAGÓGICAS 
Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrE
v2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing

Porquê (domínios): ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA
630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=shari
ng

Porquê (domínios): TRANSPORTE ESCOLAR 
Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1-
f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view

Porquê (domínios): GESTÃO DE PESSOAS 
Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7C
YvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing

Porquê (domínios): TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEc
ttXhrhDuDPA0CPsyK/view?usp=sharing

Porquê (domínios): INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1zapq-
8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

Porquê (domínios): FINANÇAS Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view?usp=sharing


SISTEMA DE ALERTA E ALARME

COMUNICAÇÃO PROCESSOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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 
http://www.coronavirus.sc.gov.br/dinamica-de-propagacao/ , 

b) CIASC – Plataforma Boa Vista: Microsoft Power BI

c) o perfil epidemiológico na plataforma multi-escalar territorial sugestão: 
http://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/covid-19/, 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/dinamica-de-propagacao/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTgwN2I4NTEtM2RhYi00OTYzLWJiMmYtOTRmNjBmZmM4Y2NjIiwidCI6ImExN2QwM2ZjLTRiYWMtNGI2OC1iZDY4LWUzOTYzYTJlYzRlNiJ9
http://plataforma.saude.gov.br/coronavirus/covid-19/


SISTEMA DE ALERTA E ALARME

COMUNICAÇÃO PROCESSOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

a) indicações provenientes da OMS https://www.paho.org/bra/ 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.

https://www.paho.org/bra/


SISTEMA DE ALERTA E ALARME, 

COMUNICAÇÃO PROCESSOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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:

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 https://www.coronavirus.sc.gov.br/, e será complementado
pelos boletins municipais (site, facebook OFICIAL). As atualizações podem ser acompanhadas ainda
pelo Youtube, Instagram e Facebook do Governo do Estado de SC.

https://www.coronavirus.sc.gov.br/
https://www.coronavirus.sc.gov.br/
https://www.youtube.com/governosc
https://www.instagram.com/governosc/
https://www.facebook.com/governosc


Nosso sistema de alerta e alarme NA ESCOLA está organizado em torno de 5 dispositivos principais de vigilância e 
comunicação: 

1. indicações de instituições hierarquicamente superiores e das entidades de saúde; 
2. sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, queixa de sintomas compatíveis com 

COVID-19, medição de temperatura em casos suspeitos; 
3. informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (alunos e pais, funcionários, autoridades locais, 

entidades representativas e acreditáveis); 
4. simulados de algumas ações (e protocolos); 

5. relatórios diários de responsáveis da SCO/UGO - Unidade de Gestão Operacional. 

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



REGISTROS DIÁRIOS DA ATIVIDADE DA ESCOLA
Maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações, problemas detectados, SOLUÇÕES...



MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Imprevisibilidade da evolução da pandemia

+

monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas 

+  

avaliações (de processos e resultados) 

+ 

constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado. 

(IMPORTANTE: O registro das ações adotadas e das verificações, 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, demonstrado maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas e ações,
eventuais problemas detectados, como foram resolvidos, questões que seja necessário resolver ou aspectos que a
serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento:





4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5 – FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC. 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:



16

duvidasplanconedu@sed.sc.gov.br

Dúvidas:

MUITO OBRIGADA! 
PROF. CLEONICE MARIA BEPPLER 
CTCDCSC/IFCSC/GT SEDSC

#AUTOPROTEÇÃO


