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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 a tomar, se integram na 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de 

abril de 2012. Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em 

decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças 

infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº 1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso 

Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 

20 de março, 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. Em 16 de junho, o 

Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição 

das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

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



 

 

que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação 

da transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população 

brasileira, de forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades 

e o convívio social seguro.  

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

causados pela suspensão das atividades. Deverão seguir, até que novas publicações 

sejam realizadas, a Medida Provisória 934 (Brasil, 2020d) que flexibiliza os 200 dias 

letivos.  

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

a) a propagação do vírus ser fácil e rápida; 

b) a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem 

sintomas leves (5 até 14 dias); 

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

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

e com problemas cardíacos; 

d) a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e 

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

e) a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números 

preocupantes. 

Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio 

interpessoal, é fundamental promover a preparação das instituições, organizações e 

serviços para uma resposta efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e 

ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o número de vítimas 

mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério da 

Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos 

de governos federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem ser 

sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas instituições responsáveis. 

As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle 

provam que a preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela 

ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna 

que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos provenientes de outros 

países (ou regiões), com reforço na fase de transmissão local e, obviamente, maior 

destaque na fase de transmissão comunitária ou sustentada. Entre as medidas 

adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19, 

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

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

comunitária, comunicação eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando 

devido realce a riscos e consequências em caso de negligência de medidas de 



 

 

distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias, com 

proibição de aglomerações.  

Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos 

adversos de quaisquer tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - 

COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). 

Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de 

risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a 

implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do 

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

comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, 

recursos/materiais a utilizar e sistema de coordenação operacional, através da 

previsão e acionamento de um Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão 

de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser elaborados em fase de 

normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do evento 

extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, 

já na fase de resposta. 

A Instituição Centro de Apoio À Formação Integral do Ser - CEAFIS, face à 

atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade 

perante a comunidade educativa (crianças, adolescentes, funcionários e familiares 

destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19). 

O Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de 

Contingência da Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e 

internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de 

Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).  

O Plano de Contingência para a COVID-19, a partir de cenários de risco 

identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento 

da epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades 

presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora 

apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da 

epidemia da COVID-19.  

 

 

 
 

 

 



 

 

2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA 
 

A estrutura do PLACON-EDU do Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - CEAFIS  

obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa conceitual de estrutura do Plano. 

 

3. ATORES/POPULAÇÃO ALVO 

 

Público alvo: crianças, adolescentes, funcionários e familiares destes da 

Instituição Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - CEAFIS. 

4. OBJETIVOS  
 

4.1. Objetivo Geral 
 

Fortalecer os processos de governança da instituição, definindo estratégias, 

ações e rotinas de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem 

as recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da 



 

 

COVID-19, buscando assegurar a continuidade da sua missão educacional pautada 

pela proteção e segurança da comunidade educativa. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

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

envolvido, vulnerabilidades e capacidades instaladas na instituição; 

- Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos 

operacionais específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento e 

todos os membros da comunidade educativa e cumprindo todas as recomendações 

oficiais; 

- Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a 

implementação das dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, 

na retomada de atividades presenciais;  

- Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros 

materiais de fontes oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de 

prevenção; 

- Garantir uma eficiente comunicação interna (com crianças, adolescentes, 

educadoras/es e funcionárias/os) e externa (com pais e/ou outros familiares das 

crianças, adolescentes, fornecedores e população em geral); 

- Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e 

competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19; 

- Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, 

abrangendo toda a atividade da instituição; 

- Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando 

ajustes nas estratégias frente aos resultados esperados; 

-Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, 

orientando/encaminhando para que de imediato possam usufruir de apoio da 

instituição e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo situações de 

contágio; 

- Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e 

metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no 

atendimento; 

- Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio 

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

segurança da comunidade educativa nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física 

e mental/emocional. 

 



 

 

 

5. CENÁRIOS DE RISCO 

 

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, 

que consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários 

são considerados o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que 

lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar. 

 

5.1. Ameaça(s) 

 

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

ameaça biológica, uma pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-

nCoV, que tem impacto direto no sistema cardiorrespiratório1, desencadeando no 

organismo humano a COVID-19. 

A transmissão ocorre através: 

Gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal, etc, projetadas por 

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

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

por contato: 

*De 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. 

*De objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, 

nariz ou olhos. Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar 

em locais públicos – especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados. 

Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a 

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

grande gravidade que, em certos casos, causam a morte do paciente. A 

probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos etários 

mais idosos e/ou na presença de outras doenças crônicas. Contudo, começam a 

aparecer mais casos em outras faixas de idade e em pessoas sem 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 

                                                           
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). 



 

 

substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para 3,6% ou mais). A taxa de 

transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 

pessoas). Sem estratégias de distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir 

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

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

teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico. 

Cabe ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não 

depende somente da taxa de contaminação, mas sobretudo da capacidade de 

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

mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe ainda nenhuma 

vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis ainda em 2020. Também 

não existem tratamentos medicamentosos específicos suficientemente testados, 

embora alguns medicamentos - tradicionalmente utilizados no tratamento de outras 

doenças - tenham sido utilizados com aparente sucesso, que não se sabe advir de 

qual ou de sua combinação com outros, e alguns novos medicamentos começam a 

ser testados. 

Assim, a esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por vezes mortais 

- que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas: 

a) 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 psico-sociais 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 pode 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. 

 

5.2. Caracterização do Território 

No caso concreto do Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - CEAFIS foi 

julgada como ajustada a descrição de território que segue:  

 A Instituição Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - CEAFIS localizada 

Rua: Genuíno Pereira da Silva - 282, Bairro Monte Cristo. Atende atualmente 130 

crianças/adolescentes e 101 famílias. 

 

● O CEAFIS está localizado no município de Florianópolis, em meio às 

comunidades pertencentes aos Bairros Monte Cristo, Jardim Atlântico, 

e adjacências. A área, de aproximadamente 127 mil metros 

quadrados, abrange três comunidades distintas: Nossa Senhora da 

Glória, Chico Mendes e Novo Horizonte. Seu surgimento está 

fundamentado em estudos realizados pela prefeitura do município de 

Florianópolis (1996 e 1998), sobre a situação e as condições em que 

vivia a população infanto-juvenil de rua. Esse estudo constatou que 

grande parte das crianças e adolescentes vivem em situação de risco 

ou vulnerabilidade pessoal e social. Os órgãos públicos e municipais 

trabalham constantemente na construção do diagnóstico sobre a 

região onde o CEAFIS atua, sob coordenação do CRAS, situado no 

Bairro do Balneário do Estreito, onde atua com os bairros Monte 

Cristo, Jardim Atlântico, e adjacências. O que nos fez buscar dentro 

desta as informações, bem como realizar uma vasta pesquisa 

bibliográfica por meio de sites e blogs sobre as comunidades para a 

construção desse documento. Esse espaço urbano é ocupado por 

pessoas migrantes em sua maioria oriundas do Planalto Serrano, das 

Regiões Oeste e outras cidades do interior do Estado de Santa Catarina 

e ultimamente pessoas vindas do interior dos Estados de Alagoas, 



 

 

Bahia e Pará. Pessoas que deixaram a sua terra natal e vieram para a 

capital (Florianópolis) em busca de um sonho. O sonho de viver melhor 

com mais oportunidades de emprego, saúde, educação, enfim mais 

qualidade de vida. “Imigrantes vindos do Oeste e da Serra 

catarinense'' foram os primeiros a ocupar a área chamada até então 

de Pasto do Gado, no começo dos anos 1980, nas margens da Via 

Expressa, em que hoje fica o Monte Cristo, região continental de 

Florianópolis. As centenas de famílias saíram das regiões de origem 

por causa da venda de terras por patrões da agricultura e em busca de 

uma vida melhor. Em condições precárias, se instalaram em maioria 

em barracos de movimento dos sem-teto.  Na década de 1990, a então 

prefeita Angela Amin construiu as casinhas populares de alvenaria 

numa ação para melhorar a vida dos habitantes. A medida inspirada 

em modelo internacional teve aprovação. Ao longo dos anos, o bairro 

passou a ser dominado por traficantes, a violência aumentou nos 

últimos anos e nunca mais saiu, estigmatizando especialmente a Chico 

Mendes e a Novo Horizonte. Adolescentes crescem traumatizados e 

boa parte deles é recrutada pelo crime. Parcela significativa se torna 

olheiro e aviãozinho e acaba morta. “A gente veio pra cá assim como 

hoje tem esse movimento dos haitianos e baianos vindo. A mão de 

obra de Florianópolis está ali, tem muita gente boa”, diz um dos 

primeiros habitantes, enaltecendo pessoas que deram certo e hoje 

têm trabalho digno. Projetos e ações sociais existem liderados por 

Organizações Não-Governamentais. O que falta, diz o morador, é 

investimento nas atuais ações e o poder público encorajar servidores a 

mudar a realidade do bairro.” 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2017/02

/imigrantes-trabalhadores-estao-na-origem-da-povoacao-do-monte-

cristo-em-florianopolis-9718867.html. Além das famílias advindas de 

vários municípios de Santa Catarina, e dos Estados do Norte e 

Nordeste, o espaço urbano atendido pelo Ceafis também recebeu 

pessoas (imigrantes) vindas da Venezuela, Peru e Haiti, que buscam no 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2017/02/imigrantes-trabalhadores-estao-na-origem-da-povoacao-do-monte-cristo-em-florianopolis-9718867.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2017/02/imigrantes-trabalhadores-estao-na-origem-da-povoacao-do-monte-cristo-em-florianopolis-9718867.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/policia/noticia/2017/02/imigrantes-trabalhadores-estao-na-origem-da-povoacao-do-monte-cristo-em-florianopolis-9718867.html


 

 

Brasil a   chance de realizar sonhos e poder ajudar aqueles que ficam 

no país castigado pelo desemprego. A imigração é mais presente na 

história haitiana do que venezuelana, pois as sucessivas ondas de 

crises políticas e de desastres naturais obrigaram muitos moradores 

do país a buscarem alternativas definitivas de saída. Link para matéria: 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/13/3-

diferen%C3%A7as-entre-as-migra%C3%A7%C3%B5es-haitiana-e-

venezuelana-no-Brasil. Constatamos em diagnóstico feito 

internamente por meio de entrevistas que o nível de instrução dos 

familiares atendidos pela intuição está distribuído de acordo com os 

seguintes percentuais: Ensino Superior: 2%; Ensino Superior 

Incompleto:2%; Ensino médio completo: 10%; Ensino médio 

incompleto: 14%; Ensino fundamental completo: 23%; Ensino 

fundamental incompleto: 47%; Analfabetos: 2%. O nível de 

qualificação profissional das Famílias atendidas não é o ideal, porém, o 

CEAFIS tem como meta no decorrer dos anos sensibilizar a 

comunidade para a elevação de suas pretensões pessoais. Entre a 

população masculina pesquisada, a maioria acima de 15 anos, 

ocupam-se com a área de construção civil, após vem os que não 

possuem qualquer ocupação, seguido pelos que trabalham em 

serviços gerais, e por último ainda tem os homens que têm outras 

ocupações que aparecem em número bem menor: vigilante, vendedor, 

motorista, sucateiro, e muitos outros realizam biscates. Quanto às 

mulheres acima de 15 anos, a maioria é do lar, seguida das que 

ocupam atividades como faxineiras, cozinheiras, cuidadores, etc. 

Ainda há, as que não possuem qualquer ocupação e num número bem 

menor, temos as cabeleireiras, sucateiras, balconistas ou caixas de 

supermercado. A renda máxima da minoria destas famílias é de 3 

salários mínimos e a renda mínima (realidade da maioria) é de menos 

de 1-2 salários mínimos, sendo que uma parcela dessa população 

sobrevive de serviços informais que não gera uma renda fixa ou a 

garantia dos Direitos Trabalhistas como Carteira de Trabalho assinada. 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/13/3-diferen%C3%A7as-entre-as-migra%C3%A7%C3%B5es-haitiana-e-venezuelana-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/13/3-diferen%C3%A7as-entre-as-migra%C3%A7%C3%B5es-haitiana-e-venezuelana-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/13/3-diferen%C3%A7as-entre-as-migra%C3%A7%C3%B5es-haitiana-e-venezuelana-no-Brasil


 

 

Outro dado que demonstra a renda dessa comunidade é o número 

considerável de famílias atendidas por programas sociais como Bolsa 

Família, dentre outros. Devido a essa realidade, o CEAFIS apresenta 

uma proposta socioeducativa integral, em um contexto comunitário e 

inclusivo, onde o grande desafio é saber aproveitar as  oportunidades 

para expandir plenamente o potencial que toda Criança e todo 

Adolescente traz consigo, dando condições para que eles possam fazer 

escolhas fundamentadas em valores, agir em favor do bem-comum, de 

forma prática e lúdica onde possam compreender sua funcionalidade 

no dia a dia, despertando o interesse pela pesquisa e busca do 

conhecimento, tornando-se assim, capaz de participar e influir no 

curso dos acontecimentos, exercendo um papel decisivo e 

transformador no cenário da vida social, como protagonista da sua 

própria história. Incentivamos a construção desse espaço diariamente 

nas relações, com liberdade e respeito. Somente se consegue 

respeitar, decidir, crescer juntos, construindo um espaço solidário, 

fraterno e de respeito mútuo. Esse espaço somente se constrói na 

convivência, permitindo que as pessoas se conheçam, ampliem e 

fortaleçam os laços afetivos a fim de que possam trabalhar as próprias 

dificuldades. 

No ano de 2020, devido às necessidades observadas nos anos 

anteriores, a instituição contratou um psicólogo que atua junto às 

famílias, e as crianças/adolescentes, é realizada uma triagem dos casos 

e posteriormente é feito agendamento para atendimento 

presencialmente ou virtual. Ressaltamos que no ano de 2020 ficou 

inviável os eventos presenciais envolvendo as família, contato esse 

essencial para nos sentirmos fortalecidos e motivados.  Nossa intenção 

para 2021 é retomar os eventos presenciais, assim que for possível. 

 

 

 

 



 

 

QUADRO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 06 À 14 ANOS 

Grupos Faixa etária Matutino Vespertino Total 

I e IV 06 a 08 anos 20 20 40 

II e V 09 a 11 anos 25 24 49 

III e VI 12 a 14 anos 21 20 41 

 

● HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Matutino das 8h às 12h. Vespertino das 

13h às 17h. 

● NÚMERO DE PROFISSIONAIS:  

 

Nº Nome Funcionário Formação Função Horário de trabalho 

01 Adriano Farias 

Dantas 

Cursando:7ª Fase de 

Licenciatura em 

Educação Física 

Professor de Dança 20h 

Terça e Quinta das 

08h às 12h e 13h às 

17h 

Sexta das 13h às 

17h 

02 Ana Paula Gozalo 

Araújo 

Bacharel – Artes 

Cênicas 

Pós-Graduada 

Gestão Cultural 

Professora de Teatro 20h 

Terça e Quinta das 

08h às 12h e 13h às 

17h 

Sexta das 08h às 

12h   



 

 

03 Anndryelle Silva do 

Valle 

Ensino Médio  Cozinheira 40h 

De Segunda a 

Sexta das 07h30 às 

13h e 14h30 às 17h 

04 Flora Maria Jorge Superior – Pedagogia 

Especialização em 

Práticas Pedagógicas 

Interdisciplinares: 

Educação Infantil, 

Séries do Ensino 

Fundamental e Médio 

Coordenadora 

Pedagógica 

40h 

De Segunda a 

Sexta das 08h às 

12h e 13h às 17h 

05 Irlane Rodrigues da 

Cunha 

Superior - Pedagogia Pedagoga 40h 

De Segunda a 

Sexta das 08h às 

12h e 13h às 17h 

06 Patrícia Guimarães 

Moreno 

Superior - Pedagogia Pedagoga 40h 

De Segunda a 

Sexta das 08h às 

12h e 13h às 17h 

07   

Yure Messias 

Rodrigues do 

Nascimento 

  

 

Ensino Médio 

Capoeira 20h 

Segunda e Quarta 

das 08h às 12h e 

13h às 17h 

Sexta das 08 às 12h 

08 Evania da Silva 

Pereira 

Serviço Superior- 

Adm MKT Cursando - 

7ª Fase- Social 

Coordenadora do 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos 

De Segunda a 

Sexta das 08h30 às 

12h 13h30 às 18h 



 

 

09 Magna Andreia 

Oliveira de Paula 

Bacharel em 

Psicologia e pós 

graduada no Sistema 

Único de Assistência 

Social SUAS 

Psicóloga Segunda quarta e 

quinta das 8h às 

12h terça e sexta 

das 13h às 17h 

10 Mônica Eli Martins 

Natividade 

Superior- Serviço 

Social Especialista 

em Violência 

Doméstica 

Assistente Social De Segunda a 

Sexta das 08h30 às 

12h 13h00 às 15h30 

11 Renata Cecília de 

Lima Oliveira 

Licenciatura em 

Música 

Professora de 

Violoncelo 

Segunda e Quarta 

das 8h20 às 11h20 

e Vespertino das 

13h40 às 15h40/ 

16h às17h 

12 Jutiara Fernandes 

Costa 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

Serviços Gerais De Segunda a 

Sexta das 08h30 às 

13h e 14h30 às 18h 

13 Vanessa Cristina 

Inácio Souza 

Cerqueira 

Ensino Médio 

Formação Magistério 

Serviços Gerais Segunda a Sexta 

11h30 17h30 

14 Rodrigo Maicon de 

Miranda Ferreira 

 

Cursando 1ª fase de 

Educação Física 

 

Instrutor de Xadrez Quinta das 10h às 

11h e 16h às 17h 

 

15 

 

Giovana Dal Zotto 

 

Superior - Pedagogia 

Instrutora Biodanza Terça 10h às 12h 

 

Instrutora Terapia 

Comunitária 

Integrativa 

Terça 13h às 15h 



 

 

16 José Luiz de Souza 

Júnior 

Ciências Contábeis Contador  

17 A Contratar  Auxiliar de Cozinha De Segunda a 

Sexta das 8h30 às 

14h30 

 

18 

 

A Contratar 

 

  

Professor de Violino 

Segunda e Quarta 

das 8h20 às 11h20 

e Vespertino das 

13h40 às 15h40/ 

16h às17h 

19 A Contratar  Professor de 

Musicalização/Flauta 

e Coral 

Sexta 8h20 às 

11h20 e Vespertino 

13h40 às 15h40/ 

16h às 17h 

 

● 1 Coordenadora Geral, 1 Coordenadora Pedagógica, 1 Assistente Social, 1 

Psicóloga, 1 Coordenadora do departamento de música,  1 Cozinheira, 1 

Auxiliar de Cozinha, 2 Serviços Gerais, 9 Educadores, 1 Voluntária. 

5.3. Vulnerabilidades 

 

O Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - CEAFIS toma em 

consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e 

específicas que seguem: 

a) facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de 

contatos diretos (aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa 

infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies infectadas, 

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

sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física interpessoal; 

b) falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou 

negligência no seu cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem 

regular e adequada das mãos, etiquetas corretas de tossir e espirrar; 



 

 

c) insuficiente educação da comunidade escolar para a gestão de riscos e para 

a promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, 

se associa a baixa educação científica e dificuldades de pensamento crítico; 

d) atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, 

decorrente de fake news e difusão de informação não validada cientificamente; 

e) condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões 

das instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para suficiente 

espaçamento das pessoas, etc.; 

f) baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por 

exemplo, distanciamento e 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) crianças e adolescentes sem espaço adequado para estudo em casa, falta 

de equipamentos como computadores e notebooks e problemas na conexão à 

internet; 

l) horário único de acesso às atividades e intervalos (recreios), causando 

possível aglomeração na entrada e saída das pessoas; 

m) número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das 

normas de convivência exigidas; 

n) dificuldade de acesso aos serviços de saúde disponíveis no território em 

que o CEAFIS atua, devido a morosidade no atendimento e burocratização do acesso;  

o) dificuldade referente a encaminhamentos aos serviços socioassistenciais e 

serviços intersetoriais em relação à contrarreferência; 

p) dificuldade financeira para contratar uma equipe “volante” para 

substituição dos colaboradores que testarem positivo para o Covid-19 ou que estão 

sob suspeita; 

  q) a demora para realizar os testes de Covid-19 e para receber os resultados 

dos mesmos; 

r) existência de atores pertencendo a grupos de risco; 

s) trajeto casa/escola pela criança/adolescente devido o ao trânsito constante 

de outras pessoas que não são da comunidade escolar; 



 

 

t) ocorrência de crianças/adolescentes que frequentam mais de uma 

instituição; 

u) existência de servidores, crianças e adolescentes que convivem com 

pessoas do grupo de risco; 

v) ocorrência de número significante de servidores, crianças, adolescentes e 

familiares com instabilidades emocionais e psíquicas; 

 

5.4. Capacidades instaladas/ a instalar 
 

O Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - CEAFIS considera já ter 

instaladas e a instalar as seguintes capacidades: 

 

Capacidades instaladas 

a) possui uma infraestrutura adequada a realização do Plancon: 8 Salas com 

capacidade para atendimento,  1 Salão, 1 Refeitório, 1 Cozinha, 1 Despensa de 

alimentos, 1 Depósito de materiais, 1 Secretaria, 1 Recepção, 4 Banheiros e 1 

Banheiro de Acessibilidade; 

b) sala específica para isolamento de pessoas que no meio do expediente 

possam vir a ter algum tipo de sintoma; 

c) possui parceria com o posto de saúde local; 

d) A instituição fica próximo ao Hospital Florianópolis, referência no 

tratamento do COVID-19 e a UPA Continente; 

e) utilização do espaço e da infraestrutura dos ambientes educativos;  

f) Criação do Comitê Estratégico de Retorno às atividades presenciais com 

integrantes da comunidade educativa para elaboração do Plancon Edu. 

g) Aquisição de termômetros infravermelho; 

 

Capacidades a instalar 

a) dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do 

expediente/atividades possam vir a ter algum tipo de sintoma;  

 

b) formação específica e organização do espaço, de acordo com o planejamento 

que segue:   



 

 

● Início das atividades com reunião de planejamento com o comitê 

estratégico de acordo com as atividades presenciais, pautado no Plano 

de Contingência; 

● Leitura do documento, adequação às demandas e as realidades do 

Centro de Apoio à Formação Integral do Ser - CEAFIS ; 

● Organização e elaboração da capacitação da Equipe CEAFIS e apoio 

direcionada pela coordenação; 

● A formação e capacitação acontecerão do dia 25 de janeiro ao dia 12 

de fevereiro, somando 15 dias; 

● Elaboração do termo de atendimento para os responsáveis das 

crianças e adolescentes; 

● Pesquisa qualitativa e quantitativa, e de interesse referente a possível 

retomada do serviço presencial e/ou remoto, com as famílias 

atendidas pelo CEAFIS; 

● Equipe responsável pelo planejamento e execução: Equipe SCO. 

● Planejamento das atividades e atendimento às crianças, adolescentes 

e famílias; 

● Capacidade técnica das equipes envolvidas, em especial, quanto ao 

seu âmbito específico de atuação; 

● Diálogo geral de agentes educativos em diversos aspectos respeitantes 

ao planejamento de retorno às atividades; 

 

c) treinamento, incluindo simulados, conforme o planejamento que segue: 

● Estudo e leitura dos documentos oficiais disponibilizados pela instituição; 

● Apresentação dos equipamentos e recursos que a instituição fornecerá para 

realização das atividades de acordo com as diretrizes de segurança; 

● Realização da semana de formação e capacitação, organizada pela equipe 

multidisciplinar, com palestras, reuniões, atividades práticas para o uso 

adequado dos equipamentos e procedimentos de atendimento, alinhados às 

medidas de segurança e documentos oficiais; 

● Simulação de situações adversas que apresentem risco, exemplificando quais 

medidas necessárias, encaminhamentos imediatos e cuidados práticos;   

● ETAPA 1:  Na semana do dia 25 a 29 de janeiro o dia serão realizadas reuniões 

de treinamento, sendo que no dia 28 haverá uma capacitação com o tema 

“Uso adequado dos EPI's" ministrada por um profissional da segurança do 

trabalho; 

● ETAPA 2: Na semana do dia 01 a 05 de fevereiro reuniões de capacitação e 

treinamento, com profissionais de diversos setores; 

● ETAPA 3: Na semana do dia 8 a 12 de fevereiro acontecerá o treinamento 

prático orientado, com simulação de situações e eventos que possam ocorrer 



 

 

no decorrer da rotina diária, prevendo as medidas e protocolos a serem 

seguidos;  

● ETAPA 4: Desenvolvimento do  Plano de Comunicação integrado com a 

equipe; 

d) Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de 

atenção pública ou privada;  

e) Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e 

afastamento de contatos de casos confirmados; 

f) Desenvolvimento do plano de comunicação integrado;  

g) Disseminação e divulgação do plano de contingência para toda a 

comunidade educativa; 

h) Desenvolvimento de estratégias orientadas para que crianças/adolescentes 

e famílias  face a prevenção ao COVID-19; planejamento 

i) Adaptações a infraestrutura da instituição em tudo o que for necessário; 

j) Aquisição das EPIs (máscaras, face shields, álcool 70 %, etc) e 

disponibilização de demais materiais conforme DAOP de Medidas Sanitárias 

para que a instituição possa retornar com segurança; 

k) Desenvolver meios de comunicação e boletins informativos com a 

comunidade escolar; 

l) Elaboração de cartazes para as salas informando a capacidade máxima 

permitida para cada ambiente; 

m) Identificar um espaço físico na instituição, onde será realizado 

atendimento psicossocial para crianças/adolescentes/famílias e profissionais; 

 

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO 

 

 Este plano de con ngência vincula-se aos n veis de pron dão ação de nidos 

no Quadro 1, que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à 

terminologia que vem sendo utilizada pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal 

terminologia parece-nos a mais adequada tanto à natureza da pandemia, como para 

os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta (subdividida em 

Contenção e Mitigação); e Recuperação.   

 

 



 

 

FASES SUBFASES CARACTERÍSTICAS Plancon 

estadual 

PREPARAÇÃO   Não existe epidemia ou existe em outros 

países de forma ainda não ameaçadora 

  

 

  

  

  

  

  

  

RESPOSTA 

  

 Contenção 

(por vezes, 

subdividida em 

simples no início 

e alargada 

quando já há 

casos no 

país/estado) 

  

Pode ir desde quando há transmissão 

internacional em outros países ou casos 

importados em outros estados (contenção 

inicial) até à situação da existência de 

cadeias secundárias de transmissão em 

outros estados e/ou casos importados no 

estado, mas sem cadeias de transmissão 

secundária (contenção alargada). 

Inclui medidas como o rastreamento (por 

meio de testes), isolamentos específicos 

(para evitar o contágio da população a 

partir de casos importados) e vigilância de 

entradas, saídas e deslocamentos de 

pessoas, buscando erradicar o vírus. O 

limite da contenção é quando as 

autoridades perdem o controle do 

rastreamento, o vírus se propaga e entra 

em transmissão local. Considera-se na fase 

de Contenção duas subfases Contenção 

Inicial e Contenção Alargada. 

 Alerta 

(quando 

somente há 

ocorrências 

em outros 

estados) 

e 

Perigo 

Iminente 

(quando há 

casos 

importados no 

estado, mas 

sem cadeias de 

transmissão 

secundária) 



 

 

  

Mitigação 

(podendo, se 

houver medidas 

muito firmes 

como testagem 

generalizada, 

isolamento de 

casos e 

impedimento de 

entradas chegar 

até à Supressão) 

A mitigação deve começar logo quando há 

transmissão local e intensificar-se quando 

há transmissão sustentada ou comunitária. 

Sabendo-se que não será possível evitar 

todos os contágios, tenta-se diminuir o 

avanço da pandemia, com ações como 

suspensão de aulas, fechamento de 

comércio, bares e restaurantes, 

cancelamento de eventos esportivos, 

congressos, shows e espetáculos, suspensão 

ou limitação de transportes, etc. 

Quando a situação de contágio está sob 

maior controle e caminha para uma fase de 

recuperação estas medidas restritivas 

podem ser flexibilizadas. 

  

  

  

  

  

Emergência de 

Saúde Pública 

  

  

  

  

RECUPERAÇÃO 

  Caracteriza-se inicialmente pela redução do 

contágio e óbitos e controle parcial da 

epidemia, sustentada em indicadores 

oficiais de evolução de taxas de contágio e 

de ocupação de atendimento hospitalar. 

Posteriormente, pela superação do surto 

epidêmico e/ou surgimento de vacina e/ou 

descoberta de medicamentos adequados 

para o tratamento da COVID-19, 

comprovados cientificamente pelas 

autoridades competentes podendo 

considerar-se consolidada (recuperação 

plena). Até que isso aconteça, deve-se 

manter medidas preventivas adequadas 

para evitar o surgimento de novos focos de 

infecção e reversão do achatamento da 

curva de contágio. Na ocorrência de 

reversão da redução do contágio as 

medidas adequadas de prevenção e 

controle deverão ser retomadas, em partes 

similares às previstas para a fase de 

Contenção.                                                           

  

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

Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos 

quais, muitos países elaboraram seus planos de contingência. 



 

 

 

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA 

 

A gestão de uma situação de crise, tão grave como aquela com que nos 

confrontamos e temos que lidar, exige um ajuste na governança da instituição, 

adequando-a ao momento muito particular que vivemos. Neste plano, consideramos 

em conjunto e de forma relacionada, três domínios essenciais:  

7.1) os principais domínios em que se devem situar as Dinâmicas e Ações 

Operacionais a definir;  

7.2) a Unidade de Gestão Operacional (Sistema de Comando Operacional) que 

se torna necessário constituir para coordenar toda a implementação a eventuais 

ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;  

7.3) Sistema de Vigilância e Comunicação (Sistema de Alerta e Alarme) que 

permite identificar que conjunto de medidas e/ou ajustes que se torna necessário 

implementar. 

7.1. Dinâmicas e Ações Operacionais 

 

As dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas estão organizadas 

segundo o esquema do Quadro 2.  

Na definição das dinâmicas e ações tomamos como referência a ferramenta 

de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será 

feito; W2) o que será feito; W3) onde será feito: W4) quando será feito: W5) quem o 

fará. Os dois H: H1) como será feito; H2) quanto custará. 

Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões 

de ações que podem ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão 

disponíveis nos links de acesso. 

 

Porquê (domínios):  MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão 

do vírus) Diretrizes: Link de Acesso: 
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view?usp=sharing 

 

O quê (ação) Onde Quando Quem Como Quanto 

Higiene das 

mãos de todos 

os membros da 

comunidade 

educativa 

Entrada da 

instituição, 

banheiros, 

refeitório e 

salas de 

Permanente Equipe SCO  Álcool gel 70% Recurso 

previsto  pela 

parceria 

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


 

 

atividades. 

Demarcação de 

espaços 

evitando 

aglomerações 

Banheiros, 

salas de 

atividades, 

refeitório e 

recepção. 

 

Permanente Equipe SCO Sinalização e 

demarcação com 

fitas e avisos 

escritos 

Recurso 

previsto  pela 

parceria 

Aferição de 

temperatura de 

toda 

comunidade 

educativa 

Entrada  e 

nas salas de 

atividades 

Diariamente Equipe SCO Controle de 

acesso 

Termômetro 

infravermelho 

Recurso 

previsto  pela 

parceria 

Isolamento de 

casos suspeitos 

Sala  

específica 

para o 

isolamento 

Quando 

necessário 

até chegada 

do 

responsável 

pelas 

crianças e 

adolescente

s 

Equipe SCO Detecção 

precoce de casos 

suspeitos, com 

sintomas como 

temperatura 

elevada 

Sem custo 

Rastreamento 

de contatos 

Instituição Ao 

confirmar 

um caso  

Equipe SCO Identificar os 

contatos com 

casos 

confirmados e 

afastá-los 

preventivament

e 

Sem custo 

Higienização 

dos espaços 

internos 

Todos os 

espaços 

internos  da 

instituição 

Permanente

mente 

Serviços 

Gerais 

matutino e 

vespertino 

Utilizar EPIs e 

materiais de 

limpeza 

fornecidos e 

capazes de 

eliminar a 

contaminação 

Valor previsto 

em parceria 

Orientação 

para as 

crianças/adoles

centes. Famílias 

e profissionais 

sobre as 

medidas 

preventivas 

Em reunião 

online  

Antes do 

início do 

atendiment

o presencial 

Equipe SCO Reuniões online 

e cartazes com 

as medidas 

sanitárias e 

orientações de 

distanciamento 

e prevenção 

Sem custo 



 

 

Evitar o acesso 

de 

familiares,resp

onsáveis e 

visitantes no 

interior da 

instituição 

 

Todo espaço 

da 

instituição 

Diariamente Equipe SCO Informativos,car

tazes e 

mensagens por 

Whatsapp 

Sem custo 

Higienização 

dos 

instrumentos 

didáticos 

Salas de 

atividades 

Diariamente 

na troca de 

turno 

Serviços 

Gerais 

matutino e 

vespertino 

Material de 

limpeza 

adequado e 

álcool 70% 

Valor previsto 

em parceria 

Quadro 2: Esquema de organização DAOP Medidas Sanitárias 

 

 

 

Porquê (domínios):  QUESTÕES PEDAGÓGICAS  

Diretrizes: Link de Acesso: 

https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sh

aring 

Exemplo: 

O quê (ação) Onde Quando Quem Como Quanto 

Entrega do 

termo de 

responsabilida

de aos 

responsáveis 

para assinar 

 

Intuição Período que 

antecede o 

retorno dos 

atendimento

s presenciais 

Equipe 

SCO 

Formulário  Sem custo 

Desmembram

ento dos 

grupos em 

subgrupos, 

em quantas 

forem 

necessárias 

Formação dos 

grupos, 

grupos Permanente  Equipe 

SCO 

Definição de dias 

ou semanas fixas 

em que os 

subgrupos 

poderão ir à 

instituição 

participar das 

atividades 

presenciais 

Sem custo 

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


 

 

respeitando a 

capacidade 

máxima 

Formulário 

Planejamento 

coletivo do 

trabalho 

remoto e 

presencial 

Intuição Período que 

antecede o 

retorno dos 

atendimento

s presenciais 

Todos os 

profissio

nais da 

instituiç

ão 

Reunião de 

planejamento 

Sem custo 

Quadro de 

horários 

alternados por 

grupos  

Entrada, 

saída, salas 

de 

atividades 

e refeitório 

Permanente Equipe 

SCO 

Definição de 

cronograma com 

horários 

diferentes para 

entrada e saída 

dos grupos para os 

intervalos 

Sem custo 

Formação 

referente a 

métodos de 

prevenção 

para a não 

transmissão 

do vírus 

Ambiente 

educativo 

Antes do 

retorno das 

atividades 

presenciais 

Equipe 

SCO 

Preparação de 

curso por 

educadoras/es e 

profissionais da 

área da saúde 

Busca de 

parcerias 

Orientação 

das crianças e 

adolescentes 

quanto às 

medidas 

preventivas 

Salas de 

atividades 

Periodicame

nte 

Equipe 

Pedagóg

ica  e 

professo

res 

Elaboração de 

material 

informativo/cartil

has  

Recurso 

previsto  

pela parceria 

Prever a 

necessidade 

de apoio 

psicossocial as 

criança/adole

scentes, 

familiares e 

profissionais 

na 

instituição 

necessário encamin

hament

o para o 

atendim

ento 

psicosso

cial da 

instituiç

ão 

por meio de 

relatório diário de 

ocorrências e 

avaliação 

pedagógica. 

Sem custo 

Garantir a 

participação 

de todas as 

crianças/adol

na 

instituição  

semanalmen

te 

Coorden

adora 

Pedagóg

por meio de 

devolutas e dos 

relatórios dos 

sem custo 



 

 

escentes nas 

atividades 

presenciais e 

remotas  

ica professores. 

Reuniões 

pedagógicas e 

com a 

comunidade 

educativa 

Via vídeo 

chamada 

A definir Todos os 

profissio

nais da 

instituiç

ão 

Reunião  online 

via vídeo chamada 

Sem custo 

Quadro 3: Esquema de organização DAOP Questões Pedagógicas 

 

Porquê (domínios):  ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Diretrizes: Link de Acesso: 

https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=sharing


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Quadro 4: Esquema de organização DAOP Alimentação Escolar 

 

Porquê (domínios):  TRANSPORTE ESCOLAR (O CEAFIS NÃO DISPÕE DE TRANSPORTE 

ESCOLAR) 

Diretrizes: Link de Acesso: https://drive.google.com/file/d/1-

f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing 

 

Porquê (domínios):  GESTÃO DE PESSOAS 

Diretrizes: Link de Acesso: 

https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?u

sp=sharing 

 

Exemplo: 

O quê (ação) Onde Quando Quem Como Quanto 

Mapeamento 

de Grupos de 

Risco 

Instituição  Antes da 

retomada 

das 

atividade

s 

Presidente, 

Equipe 

multidiscipli

nar e SCO 

Orientar quanto 

a apresentação 

de documentos 

comprobatórios 

Diagnosticar 

Sem custo  

https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sharing


 

 

presencia

is e longo 

do ano  

quantidade de 

crianças e 

adolescentes e 

profissionais que 

se enquadram no 

grupo de risco 

Elaborar 

formulário 

específico para 

proceder a 

avaliação 

diagnóstica 

Treinamento e 

capacitação 

quanto às 

diretrizes e 

protocolos 

educacionais, 

sanitários, 

entre outros. 

Instituição Antes da 

retomada 

das 

atividade

s 

SCO e 

instituições 

parceiras 

Organização de 

exercícios 

simulados de 

mesa e de campo 

Sem custo 

 

Organização 

do trabalho 

presencial e 

trabalho 

remoto  

Instituição Antes da 

retomada 

das      

atividade

s 

presencia

is 

Coordenaçã

o 

Planejar em 

conjunto com a 

coordenação 

pedagógica e 

educadoras/es 

procedimentos 

para atividades 

presenciais e 

remotas 

Distribuir tarefas 

administrativas 

que possam ser 

realizadas 

remotamente 

Preparar material 

para atividades 

remotas e meio 

de chegar as 

crianças e 

adolescentes 

Acompanhament

Recurso 

previsto pela 

parceria 



 

 

o do 

planejamento e 

continuidade das 

ações 

comunicativas 

Acolhimento e 

Apoio 

Psicossocial  

Instituição Ao 

recomeça

r as 

atividade

s 

presencia

is e 

durante o 

retorno 

SCO 

Instituições 

parceiras 

Preparar um 

ambiente 

acolhedor para 

recepção da 

comunidade 

educativa 

Promover 

campanhas 

motivacionais 

utilizando 

diferentes meios 

de comunicação 

Prestar apoio 

psicossocial 

tanto as crianças, 

adolescentes e 

funcionários 

Estabelecer 

parcerias com 

universidades, 

assistência social 

local entre outros 

para 

atendimento das 

demandas 

educativas 

sem custo 

Afastamento 

de 

sintomáticos 

na 

instituição 

diariame

nte 

equipe 

gestora 

por meio de 

identificação 

através da 

triagem diária 

sem custo 

Compartilhar 

orientações 

sobre os 

cuidados 

básicos de 

Instituição 

E 

Internet 

Antes e 

durante a 

retomada 

do 

atendime

SCO 

Instituições 

parceiras 

Em cartilhas 

disponibilizadas 

online e em 

cartazes e murais 

da instituição 

Sem custo 



 

 

prevenção à 

COVID-19 

nto 

presencia

l 

Quadro 6: Esquema de organização DAOP Gestão de Pessoas 

 

Porquê (domínios):  TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 

Diretrizes: Link de Acesso: 

 

Exemplo: 

O quê (ação) Onde Quando Quem Como Quanto 

Capacitação e 

formação das 

equipes que 

compõem os 

SCOs 

Secretaria 

de 

Educação, 

Instituição 

Assim 

que 

divulgad

o Plano 

de 

contingê

ncia 

CTC/DCSC Plataformas 

digitais (Web 

conference/webi

nar, live) 

Recurso 

previsto pela 

parceria 

Tutorial, para 

os 

responsáveis 

pela 

apresentação 

dos assuntos. 

Secretaria 

de 

Educação, 

Instituição 

Assim 

que 

divulgad

o Plano 

de 

contingê

ncia 

Depto de 

comunicaçã

o 

Plataformas 

digitais (Web 

conference/webi

nar, live, 

Podcasts) 

Recurso 

previsto pela 

parceria 

Treinamento 

para as 

equipes 

educativas 

sobre a 

aplicação das 

diferentes 

diretrizes e 

protocolos  

Secretaria 

de 

Educação, 

Instituição 

Assim 

que 

divulgad

o Plano 

de 

contingê

ncia 

GT 

respectivos 

Plataformas 

digitais (Web 

conference/webi

nar, live, 

Podcasts) 

Recurso 

previsto pela 

parceria 

Participação 

de simulados 

de mesa   

Instituição Antes do 

retorno 

às 

atividad

Presidente, 

Coordenaçã

o, 

profissionai

Realização on 

line utilizando 

plataformas 

virtuais 

Sem custo 



 

 

es s 

Realização de 

simulados de 

campo na 

Instituição 

Instituição Antes do 

retorno 

as 

atividad

es 

SCO Exercício 

realizado nas 

instituições 

testando os 

protocolos 

estabelecidos 

Sem custo 

Quadro 7: Esquema de organização DAOP Treinamento e Capacitação 

 

Porquê (domínios):  INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Diretrizes: Link de Acesso: 

 

Exemplo: 

O quê (ação) Onde Quando Quem Como Quanto 

Organizar um 

plano de 

comunicação 

para orientar 

a comunidade 

educativa 

sobre os 

procedimento

s alimentares, 

de transporte, 

de medidas 

sanitárias, 

questões 

pedagógicas, 

de gestão de 

pessoas, de 

treinamento e 

capacitação, 

de finanças. 

Secretaria 

de 

Educação, 

Instituições 

em 

parceria 

com Saúde, 

Assistência, 

Proteção e 

Defesa 

Civil, entre 

outras 

Antes da 

retomad

a das 

atividad

es 

presenci

ais, 

durante 

o 

retorno 

até a 

normalid

ade 

SCO, 

Coordenad

orias 

regionais e 

municipais, 

etc. 

Articular parcerias 

interinstitucionais 

 

Utilizar diferentes 

meios de 

comunicação 

(mídias sociais, 

grupos de 

whatsapp, 

encontros virtuais, 

etc) 

 

Estabelecer o tipo 

de comunicação a 

ser feita: aviso, 

alerta, news letter, 

etc.  

Recurso 

previsto pela 

parceria 

Estabelecer o 

processo de 

comunicação 

entre o SCO, a 

comunidade 

Secretaria 

de 

Educação, 

Instituição, 

Coordenad

Antes da 

retomad

a das      

atividad

es 

SCO, Setor 

de 

Comunicaç

ão 

Definir um 

fluxograma de 

informações 

 

Recurso 

previsto pela 

parceria 



 

 

educativa, a 

comunidade 

externa e os 

meios de 

comunicação 

locais 

oria 

Regional 

presenci

ais, 

durante 

o 

período 

até o 

retorno 

definitiv

o 

Contatar com 

meios de 

comunicação locais 

(rádios, TV, 

imprensa) 

 

Estabelecer quem 

será o interlocutor 

Divulgação do 

Plano de 

Contingência 

Mídias 

Sociais 

Permane

nte 

Equipe 

SCO 

On-line Sem custo 

Contato 

Individual 

com 

crianças/adol

escentes e 

responsáveis 

Mídias  

Sociais 

Permane

nte 

Equipe 

CEAFIS 

Telefone e 

WhatsApp 

Sem custo  

Informações 

Gerais 

Mídias  

Sociais 

Permane

nte 

SCO On-line e 

presencial 

Sem custo 

Cartazes e 

murais sobre 

a orientações 

e atualizações 

de dados 

sobre a 

COVID-19 

para as 

famílias e 

profissionais 

Instituição  

e Mídias 

Sociais 

Permane

nte 

SOC Presencial e on-line Sem custo 

Disponibilizar 

os dados do 

quadro de 

escalonament

o profissional 

e grupos de 

atuação 

instituição permane

nte 

SCO Presencial e on-line Sem custo 

Quadro 8:Esquema de organização DAOP Informação e Comunicação 

 



 

 

Porquê (domínios):  FINANÇAS 

 No caso das instituições que possuem parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação a aquisição dos materiais pode ser realizada adquiridos com os recursos da 

parceria, conforme o que foi autorizado pelo setor de prestação de contas para o 

cumprimento das medidas sanitárias contidas no documento “PROTOCOLO DE 

RETORNO DE VOLTA ÀS AULAS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS”.  

 

7.2.  Unidade de Gestão Operacional (Sistema de Comando Operacional/Comitês 

Escolares) 

 

O Centro de Apoio à Formação Integral do ser - CEAFIS adotou a seguinte 

estrutura de gestão operacional.  

 

                Cada uma das caixas no organograma deve ser devidamente nominada e 

identificada com telefone, e-mail, WhatsApp da pessoa com poder de decisão. Para 

facilitar pode-se criar um mural para comunicações, avisos, indicação dos 

responsáveis e contatos de emergência. 

 

7.3. Sistema Vigilância e Comunicação (Sistema de Alerta e Alarme) 

 

7.3.1. Dispositivos Principais 

 

Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos 

principais de vigilância e comunicação: 



 

 

a) indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das 

entidades de saúde; 

b) sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de alguém, 

queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura em casos 

suspeitos; 

c) informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (crianças, 

adolescentes, pais/responsáveis, funcionários, autoridades locais, entidades 

representativas e acreditáveis); 

d) simulados de algumas ações (e protocolos); 

e) relatórios diários de responsáveis da 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. 

 

Nome Função Contato Dispositivo  

EVANIA SILVA 

PEREIRA 

Coordenação  (48) 3240 7686 google drive 

MAGNA ANDREIA 

OLIVEIRA DE PAULA  

Ler diariamente toda 

a informação 

disponível, em 

especial, instruções 

de órgãos superiores 

e informações com 

potencial impacto na 

escola 

(48) 3240 7686 Email, computador, 

celular, folders, 

documentos oficiais, 

reportagens, canais 

de comunicação 

oficial 

 

 

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 registros diários das atividades da instituição, da 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 a serem alterados, 

serão realizados em boletins de preenchimento expedido como o modelo que se 

encontra anexo ao Caderno de Apoio ao PLANCON - COVID-19. 

As avaliações mais detalhadas, de periodicidade a ser definida, serão realizadas em 

relatórios como o modelo que se encontra anexo ao Caderno de Apoio ao PLANCON - 

COVID-19. 

O presente PLANO DE CONTINGÊNCIA para a COVID-19 é uma adaptação do 

Modelo de Plano de Contingência que foi elaborado e aprovado no âmbito do 

Comitê Técnico Científico da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. A presente 

adaptação foi elaborada para as instituições parceiras da educação do Município de 

Florianópolis de acordo com o modelo fornecido pelo Estado. 


