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1. INTRODUÇÃO 

 

A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos 

corona vírus — 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;  

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, o qual deverá ser 

objeto de reposição oportunamente. Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a 

Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 

enquanto durar a situação de pandemia do novo 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.  
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O calendário escolar deverá ser adaptado de forma a diminuir os danos causados pela 

suspensão das aulas. Deverão seguir, até que novas publicações sejam realizadas, a Medida 

Provisória 934 (Brasil, 2020d) que flexibiliza os 200 dias letivos, mantendo a obrigatoriedade das 

800 horas de atividades educacionais anuais; e o parecer n. 5/2020 do Conselho Nacional de 

Educação (Brasil, 2020a). 

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

a) a propagação do vírus ser fácil e rápida; 

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

(5 até 14 dias); 

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

populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas 

cardíacos; 

d) a possibilidade de gerar sobrecarga 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) 
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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. 

O Marista Escola Social Lucia Mayvorne, face à atual ameaça relacionada com a COVID-

19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos, 

professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE CONTINGÊNCIA 

(PLANCON-EDU/COVID-19). O Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de 

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

internacionais (nomeadamente, Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem 

como Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).  

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

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

da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e 

escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo 

articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19. 
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA 

A estrutura do PLACON-EDU do Marista Escola Social Lucia Mayvorne obedece ao modelo 

conceitual ilustrado na Figura 1. 

Figura 1. Mapa conceitual de estrutura do Plano. 

        No que diz respeito à organização do Marista Escola Social Lucia Mayvorne, seguem os 

responsáveis: 

DINÂMICAS OPERACIONAIS RESPONSÁVEIS LOCAIS 

Medidas Sanitárias Felipe da Silva Eugenio – 
Coordenador Administrativo 

Gestão de Pessoas Fráya da Cunha – Direção Geral 

Medidas Pedagógicas Edson Mendes – Coordenador 
Pedagógico Ensino Médio 

Alimentação Escolar Felipe da Silva Eugenio – 
Coordenador Administrativo 

Transporte Escolar Karlla Guerreiro – Educadora Social 

Capacitação e Treinamento Felipe da Silva Eugenio – 
Coordenador Administrativo 

Informação e Comunicação Karlla Guerreiro e Eduardo Dudel – 
Educadora Social e Estagiário de 
Comunicação. 

Finanças Felipe da Silva Eugenio – 
Coordenador Administrativo 
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3. POPULAÇÃO ALVO 

 

Público alvo: alunos, professores, funcionários e familiares destes do Marista Escola 

Social Lucia Mayvorne. 

4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo geral 

Fortalecer os processos de governança da escola, definindo estratégias, ações e rotinas 

de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações 

nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID-19, buscando assegurar 

a continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade 

escolar/acadêmica. 

 

4.2. Objetivos específicos 

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

vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino); 

- Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais 

específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da 

comunidade escolar e cumprindo todas as recomendações oficiais; 

- 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 alunos, professores e funcionários) e 

externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos, 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 do estabelecimento; 

- 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 escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou 

restringindo situações de contágio; 
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- Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e 

metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar; 

- Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico compatíveis 

com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da comunidade escolar 

nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional. 

 

5. CENÁRIOS DE RISCO 

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

consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados 

o território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as 

vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar. 

 

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 

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

alguma dificuldade em respirar, etc.), 14% sintomas mais severos (sérias dificuldades em respirar, grande falta de ar e pneumonias) e 6% doença 

grave (insuficiência pulmonar, choque séptico, falência de órgãos e risco de morte). 
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comorbidades aparentes. Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e a OMS, calcula-se que a taxa de mortalidade associada à COVID-19 seja 

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

é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 pessoas). Sem estratégias de 

distanciamento físico, deixando o vírus se transmitir livremente, a taxa de contaminação pode 

atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência total de sistemas 

de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente crítico. Cabe 

ainda ressaltar que a falência dos sistemas de saúde e funerário não depende somente da taxa 

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

podem atingir o nível de saturação mesmo em contexto de taxas menores de contágio. Não existe 

ainda nenhuma vacina disponível e provavelmente não estarão disponíveis 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 mortal - 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. 
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5.2.Caracterização do território 

No caso concreto do Marista Escola Social Lucia Mayvorne foi julgada como ajustada a 

descrição de território que segue: 

Nossa escola está localizada no Maciço do Morro da Cruz, mais especificamente na 

comunidade do Monte Serrat desde 2012. Atendemos toda a Educação Básica e temos hoje 

529 estudantes; sendo 243 nos Anos Iniciais com Educação Integral em Tempo Integral e 266 

nos Anos Finais e Ensino Médio com Jornada Ampliada. Para o atendimento dos Anos Iniciais, 

que acontece em tempo integral, utilizamos um segundo prédio, chamado de Prédio II, 

devidamente identificado em nosso termo de responsabilidade. 

Nossa escola pertence ao Grupo Marista, caracterizando-se como uma escola privada, 

mas todos os estudantes são 100% bolsistas e acessam às vagas através de uma análise  

socioeconômica. Nosso objetivo é proporcionar uma educação de qualidade para crianças, 

adolescentes e jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade. Nossa comunidade está 

localizada no Bairro Centro, mas vive, de certa forma, os impactos das comunidades à margem 

dos acessos básicos, constituindo-se como uma comunidade empobrecida. Nosso território 

está permeado por expressões das questões sociais que envolvem as desigualdades sociais, 

econômicas e culturais, que se traduzem, muitas vezes, com o desemprego, precarização do 

trabalho, baixos salários, falta de qualidade no transporte público, educação, saúde, cultura e 

lazer, inexistência ou precariedade de habitação, bem como as mais variadas formas de 

exploração e opressão de mulheres e homens.  

Ao longo de 2020, com tudo aquilo que envolveu o cenário pandêmico, percebemos, 

através do acompanhamento realizado com as famílias atendidas, a acentuação do 

desemprego e da insegurança alimentar/fome. Para tanto, foram desenvolvidas diversas ações 

entre escola e outros parceiros para que continuássemos à apoiar nosso público.  

Contamos com a parceria e o engajamento de toda e comunidade educativa, que tem 

em nossa escola, um espaço de referência na constituição do território. 

 

5.3. Vulnerabilidades 

O Marista Escola Social Lucia Mayvorne 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; 
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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; 

k) alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como 

computadores e notebooks e problemas na conexão à internet; 

n) impactos socioeconômicos gerados pela pandemia que trazem consequências para 

as famílias atendidas. 

 

5.4. Capacidades instaladas/ a instalar 

O Marista Escola Social Lucia Mayvorne considera já ter instaladas e a instalar as 

seguintes capacidades: 

Capacidades instaladas: 

a) A escola conta com diferentes áreas corporativas do Grupo Marista que 

acompanham e assessoram todas as questões relacionadas à pandemia de 

Covid-19, são elas: 

- Total Care: tem o objetivo de potencializar o atendimento integral a estudantes da 
Educação Básica do Grupo Marista, promovendo o cuidado permanente, a partir de 
uma concepção global de sujeito e de eixos de trabalho (Direitos Humanos; Escola 
Inclusiva; Escola Restaurativa; Escola Segura; Projetos de Vida; Saúde e Bem-estar).2 

- Área Jurídica: esse setor assessora nossa escola diante de todas as tomadas de 
decisão e encaminhamentos que dizem respeito à situações legais/jurídicas. 

- Marketing e Comunicação: assessora toda a comunicação realizada com famílias, 
estudantes e colaboradores para que seja o mais assertiva possível; bem como 

 
2 A Área Total Care produziu Protocolo de Segurança para o Retorno das Aulas Presenciais para subsidiar as unidades 
educacionais do Grupo Marista; documento encontra-se como anexo e de forma alguma se sobreporá as 
orientações municipais. 
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produziu campanhas, cartilhas e materiais orientadores para o combate à 
pandemia.  

- Diretoria Educacional: contamos com diversos profissionais que acompanham, 
subsidiam e assessoram nossos Coordenadores Pedagógicos para as melhores 
tomadas de decisão no que diz respeito à dimensão pedagógica. 
 
- Segurança e Medicina do Trabalho: esse setor acompanha todas as necessidades 
pertinentes à sua área, bem como os colaboradores que testaram positivo para 
COVID.3 

b) Corpo de funcionários completo; 

c)  Controle de acessos de entrada e saída, reduzindo a possibilidade de aglomeração;  

d)  Todos os ambientes já foram adequados as exigências legais de distanciamento;  

e) A escola apresenta ampla sinalização a respeito das orientações e cuidados tais como 

manter distância, lavar as mãos, higienizar pertences com álcool etc. 

f) Possui quadro de funcionários em número suficiente para atender as novas demandas; 

g)  Mantem uma boa relação com a Rede Socioassistencial, incluindo os Centros de 

Saúde que atendem o território; estabelecemos comunicação quinzenal com esses espaços. 

h) Possui ampla equipe de limpeza e manutenção, estando o colégio sempre em ótimo 

estado de conservação e higienização.  

i) Apresenta sala adequada para acomodar pessoas com sintomas do COVID, identificados 

durante os trabalhos presenciais.  

j) A escola disponibilizará os EPIs necessários aos seus funcionários, bem como, capacitou-

os através de formações específicas a lidar com suspeitos que apresentem o vírus e a forma 

correta de se portarem para preservação de sua saúde e do outro.  

k) A escola possui diferentes canais de comunicação com as famílias, sendo eles: as 

redes sociais oficiais (Whatsapp e Facebook), e telefones fixo e móvel.  

l) Elaboramos o PlanCon de acordo com as legalidades exigidas e após a formação 

proporcionada pelo Governo Estadual. 

m) Atua como fonte de informações e dados na sua comunidade escolar, promovendo 

ações e distribuindo materiais de conscientização.  

n) Possui uma comunidade escolar engajada e comprometida. Mostram-se bastante 

solícitos e sensíveis às orientações e normas repassadas.  

o) Estabelecemos um protocolo interno de ações caso sejam identificados suspeitos ou  

 contaminados pelo COVID em nossa comunidade.  

 
3 A Área de Segurança e Medicina do Trabalho produziu diversos materiais de treinamento e checklist (em anexo) 
para que a unidade escolar esteja de acordo com as normas exigidas por lei; realizou triagem de todos os 
colaboradores para identificação de Grupo de Risco. 
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p) Oferece amplo treinamento a todos seus colaboradores e realizará simulados de ordem 

prática assim que houver a liberação para atuação presencial, avaliando-se continuamente os 

resultados apresentados e aprimorando as estratégias adotadas sempre que necessário.  

 q) Mantém-se em contato com os órgãos competentes atualizando-se diariamente a 

respeito das informações relacionadas ao COVID.  

 

Capacidades a instalar 

Para o retorno de nossas atividades todas as capacidades necessárias e orientadas pelos 

documentos norteadores do estado e do município deverão estar devidamente instaladas 

conforme demonstra esse documento. Portanto, avaliamos que todas nossas capacidades 

encontram-se instaladas. 

 

6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO 

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

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

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

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

Contenção e Mitigação); e Recuperação.   

FASES SUBFASES CARACTERÍSTICAS PLANO DE CONTINGÊNCIA 

PREPARAÇÃO   Não existe epidemia ou existe em outros 

países de forma ainda não ameaçadora. 
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RESPOSTA 

  

CONTENÇÃO 

 

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 IMININENTE 

(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. 

 

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 escola, adequando-a ao momento muito 

particular que vivemos. Neste plano, consideramos em conjunto e de forma relacionada, três 

domínios essenciais:  

- Os principais domínios em que se devem situar as Dinâmicas e Ações Operacionais a 

definir;  

- 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;  

- 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. 
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Dinâmicas e Ações Operacionais 

7.1. Prevenção e segurança 

Abaixo seguem os aspectos de prevenção e segurança do ambiente: são listados abaixo 

procedimentos relevantes para o aumento da segurança dos ambientes escolares, a fim de se 

prevenir a contaminação viral.4 

Atividade e Metodologia Responsável Local 

Aumentar o fluxo de ar e a ventilação, 

principalmente, nos ambientes fechados 

(como salas de aula e espaços 

administrativos). Preferencialmente, os 

ambientes devem ser abertos para 

ventilação antes da entrada dos 

estudantes. 

Coordenador 

Administrativo 

Todos os espaços da 

escola. 

O umidificador não pode ser usado. Já o 

ventilador de teto sim. 

Coordenador 

Administrativo 

Todos os espaços da 

escola. 

Reforçaremos a limpeza dos sanitários e 

limitaremos o número de estudantes a 

fazer uso simultâneo; sinalizamos o número 

máximo de pessoas na entrada e dentro do 

espaço. 

Docentes e Monitor 

de Pátio 

Todos os banheiros 

da escola. 

Usaremos hipoclorito de sódio a 0,5% 

(equivalente a 5.000 ppm) para desinfetar 

superfícies e álcool etílico 70% para 

desinfecção de pequenos itens 

Coordenador 

Administrativo 

Todos os espaços da 

escola. 

Cancelaremos assembleias, jogos 

esportivos e outros eventos que possam 

criar aglomerações;  

Coordenador 

Pedagógico Edson 

Mendes 

Todos os espaços da 

escola. 

Manteremos a distância de 1,5m, se 

possível, 2m, entre as carteiras escolares, 

com material de sinalização para 

estabelecer essa metragem. 

Coordenador 

Pedagógico Edson 

Mendes 

Todos os espaços da 

escola. 

Disponibilizamos dispenses de álcool em 

gel 70% nas salas de aula, corredores, 

banheiros, recepção, nas proximidades das 

Coordenador 

Administrativo 

Todos os espaços da 

escola. 

 
4 Diretrizes: Link de Acesso: 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
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saídas, refeitórios, salas administrativas e 

espaços coletivos. 

Faremos a limpeza de corrimãos, mesas de 

refeição, equipamentos esportivos, 

maçanetas e puxadores de portas e janelas, 

disjuntores de luz e materiais escolares 

antes do início das aulas, depois dos 

intervalos e a cada troca de turno. 

Coordenador 

Administrativo 

Todos os espaços da 

escola. 

Disponibilizaremos papel-toalha e lenços 

de papel nos espaços escolares  e 

orientaremos a família para, quando 

possível, disponibilizar o lenço de papel 

para o aluno em sua mochila. 

Coordenador 

Administrativo e 

Responsável 

Comunicação. 

Todos os espaços da 

escola. 

Realizaremos, no primeiro portão de 

entrada, medição da temperatura por meio 

de termômetro biométrico de 

infravermelho e aplicaremos breve 

entrevista (se teve febre, falta de ar, dor no 

corpo) para detectar sintomas da Covid-19 

na chegada às unidades de todos os 

estudantes e colaboradores. Caso seja 

identificada febre (temperatura superior a 

37,8 ºC) ou outro sintoma, consideraremos 

a não permissão da entrada. No caso dos 

estudantes, contataremos os responsáveis 

para buscá-los e realizar o 

acompanhamento do quadro em casa. 

Coordenador 

Administrativo 

Obs.: A medição 

será realizada pelo 

vigia quando do 

atendimento 

individual de 

estudantes (2020) e 

quando do retorno 

em 2021 dos demais 

estudantes teremos 

duas pessoas 

realizando a 

aferição da 

temperatura. 

1º Portão de 

Entrada. 

Contamos com uma sala para acolhimento 

de pessoas (estudantes ou colaboradores) 

com sintomas da Covid-19, que dispõe de 

pia e sabão para higienização das mãos, 

álcool em gel, máscara cirúrgica e boa 

ventilação. As pessoas com sintomas 

devem utilizar máscara e aguardar nesse 

local até a retirada por um responsável. 

Procederemos com a higienização da sala 

de acolhimento às pessoas com sintomas 

da Covid-19, após cada uso. 

Coordenador 

Administrativo 

Sala de Acolhimento 

 

Orientaremos as famílias para que 

estudantes não levem brinquedos e demais 

Coordenador 

Pedagógico 

Toda a escola 
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objetos que não sejam os estritamente 

necessários para as aulas. 

Controlar o fluxo de trânsito de turmas para 

troca ou uso de outras salas. Limitaremos o 

uso de outras salas como laboratórios, 

biblioteca, parque, pátio e ginásio.  

Coordenador 

Pedagógico 

Toda a escola 

Evitaremos aglomerações e permanência 

prolongada em locais estreitos, tais como 

corredores. Todo e qualquer espaço 

coletivo deverá ser limpo e higienizado 

frequentemente e cuidar para que não haja 

aglomeração de pessoas. 

Coordenador 

Administrativo 

Corredores e 

Espaços Estreitos 

 

O elevador não deverá ser utilizado, 

somente as escadas - exceto em casos 

específicos, como mobilidade reduzida e 

outros. Procederemos à higienização do 

espaço após o uso.  

Coordenador 

Administrativo 

Elevador 

 

A entrada e saída de pais, fornecedores e 

demais pessoas e a circulação de 

colaboradores será controlada para evitar 

aglomerações em locais como recepção, 

secretaria, pátio e setor administrativo. 

Coordenador 

Administrativo 

Entrada da Escola 

 

Todas as vias de acesso do ambiente 

educacional estarão amplamente 

equipadas com estrutura de higienização, 

conforme as orientações sanitárias, 

contando com álcool gel e demarcação 

espacial. 

Coordenador 

Administrativo 

Entrada da Escola 

 

O lixo será retirado diariamente de maneira 

segura: destinar locais apropriados para o 

descarte e seguir procedimentos de limpeza 

e descontaminação. As máscaras 

descartadas deverão ser depositadas em 

lixeiras especificas e identificadas para tal. 

Coordenador 

Administrativo 

Toda a escola 

Asseguramos equipamento apropriado, 

EPIs, para equipe de limpeza, docentes e 

todo e qualquer colaborador que proceder 

com suas funções no espaço de trabalho. 

Coordenador 

Administrativo 

Toda a escola 

Manteremos obrigatoriamente o 

distanciamento entre todos (estudantes, 

Direção Geral Toda a escola 
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professores, colaboradores) de, no mínimo, 

1,5m. 

Reforçaremos constantemente a lavagem 

regular das mãos com água limpa e sabão e 

uso de álcool em gel 70%. Frequência 

sugerida: a cada duas horas, ou sempre que 

entrar na escola, antes de entrar na sala de 

aula e em outras situações de contato com 

superfícies e materiais de uso 

compartilhado. 

Direção Geral Toda a escola 

Incentivaremos a constante higienização 

de utensílios pessoais, tais como: 

aparelhos celulares, mochilas, óculos, 

entre outros. 

Direção Geral Toda a escola 

Orientaremos para o não 

compartilhamento de materiais de uso 

pessoal. Nesse sentido, reforçaremos com 

as famílias a verificação do material 

escolar para que as crianças não tenham 

que emprestá-lo durante as aulas. 

Direção Geral Toda a escola 

Orientaremos as famílias para que 

realizem a troca de uniformes dos 

estudantes diariamente. Caso a família não 

tenha a quantidade de camisetas do 

uniforme necessária, flexibilizaremos o uso 

do uniforme. 

Coordenador 

Pedagógico 

Toda a escola 

O uso de máscaras é obrigatório para toda 

a comunidade educativa. 

Disponibilizaremos máscaras para 

colaboradores e para estudantes. As 

máscaras devem ser trocadas a cada 2 

horas ou sempre que estiverem úmidas. 

Fiscalizar o uso obrigatório de máscara por 

todas as pessoas que compareçam à 

unidade escolar. No caso dos docentes é 

obrigatório o uso do protetor fácil de 

acrílico. 

Direção Geral Toda a escola 

As famílias devem informar à escola e às 

autoridades de saúde no caso de suspeita 

ou diagnóstico de Covid-19 (tanto de 

estudantes, colaboradores, quanto de 

pessoas de seu convívio próximo). 

Direção Geral Toda a comunidade 

educativa 
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É obrigatório seguir os protocolos de 

isolamento e quarentena (15 dias em sua 

residência) para pessoas com suspeitas de 

infecção pela Covid-19 ou que tiveram 

contato com pessoas infectadas. Toda 

pessoa com resfriado ou “síndrome gripal” 

deve permanecer em isolamento, 

conforme orientação médica. Seus 

contactantes, também, devem permanecer 

em isolamento, tendo em vista que as 

crianças podem facilmente ser portadoras 

assintomáticas da infecção. 

Direção Geral Toda a comunidade 

educativa 

Os equipamentos de segurança serão 

usados pelo colaborador conforme o tipo 

do seu atendimento ao estudante, 

seguindo as orientações sanitárias. 

Coordenador 

Administrativo 

Toda a escola 

Os trabalhadores devem manter as unhas 

curtas ou aparadas, os cabelos presos e 

devem evitar ao máximo adornos (brincos, 

anéis e pulseiras). 

Direção Geral Colaboradores 

 

IMPORTANTE: 
 

A escola estará atenta, por parte de seus funcionários e educadores, na identificação de 
estudantes, professores e colaboradores que apresentem sintomas respiratórios (tosse e/  ou 
espirros e/ou coriza e/ou dor de garganta). Quando for identificada uma pessoa com dois 
destes sintomas ou temperatura elevada no rastreamento, a pessoa e os seus contatos 
próximos (pessoas que permaneceram a menos de 1,5 m por mais de 15 minutos, pessoas que 
tiveram contato físico ou trocaram objetos sem desinfecção prévia) nos últimos dias antes do 
início dos sintomas devem ser imediatamente afastadas e orientadas a procurar serviços de 
saúde ou Alô Saúde. 

 

7.2. Questões pedagógicas  

Abaixo seguem os aspectos principais relacionados à dimensão pedagógica, abarcando 

o olhar para toda nossa comunidade educativa.5  

Nossa proposta, validada pela Comissão Escolar e Comissão de Famílias é que nosso 

retorno em 2020 se dê, única e exclusivamente, com os estudantes do 3º ano do Ensino Médio6.  

 
5 Diretrizes: Link de Acesso: 

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

6 Em 2020 temos apenas uma turma de 3º ano do Ensino Médio, com 15 estudantes. 

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/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharing
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Os demais estudantes terminarão o ano letivo na modalidade domiciliar. Para tanto, estamos 

levando em consideração os seguintes aspectos: 

- Mapa de Risco em Florianópolis no GRAVE (cor laranja) o que possibilita, de acordo 

com o Decreto Estadual, apenas atendimento para "reforço pedagógico" individual. 

- Nível de transmissão da COVID-19 em Florianópolis no nível GRAVÍSSIMO (cor 

vermelha) no Mapa de Risco da 1ª quinzena de outubro. 

- Aumento do número de casos na comunidade do Monte Serrat. 

- Bem-estar de nossos estudantes, famílias e colaboradores. 

- Faltando menos de 30 dias para o encerramento das avaliações trimestrais e Conselho 

de Classe. 

É preciso ter em mente que as crianças, adolescentes e jovens estarão retornando às 

atividades presenciais após longo período de distanciamento social. Sendo assim, são 

esperadas dificuldades desde a falta de hábito com as rotinas escolares, sensação de mal-estar, 

sentimento recorrente de angústia, em especial em relação ao conteúdo escolar (impressão de 

não ter conseguido acompanhar o trabalho remoto ou necessidade de apoio para retomada 

dos estudos).  

Nesse sentido, é importante proporcionar um retorno gradual às rotinas. Ainda não será 

o momento de voltar aos mesmos hábitos que se tinha antes da pandemia, especialmente no 

que diz respeito ao contato físico entre as pessoas e aglomerações. Essa nova habituação tende 

a ser delicada e precisa ser mediada e reforçada constantemente. É importante também que a 

equipe esteja sensível ao momento das crianças, adolescentes e jovens, promovendo espaço 

para conversar sobre seus sentimentos, impressões e percepções quanto ao cenário. Ainda, 

sugere-se criar oportunidades para que os estudantes brinquem e relaxem, construam 

momentos de interação que contribuam para a superação dos eventuais traumas que o 

período de distanciamento social possa ter causado. 

Destacamos a importância de que todas as ações realizadas tenham como foco a 

garantia do direito à educação, à saúde e à proteção social, devendo ser considerada a 

realidade das famílias, o cuidado com a vida e a saúde emocional. 

 

Atividade e Metodologia Responsável Local/Público 

Promover ações contínuas de educação em 

saúde com todos os estudantes. A primeira 

aula de cada turma após o retorno deverá 

ser dedicada a orientações quanto à 

pandemia e os cuidados que precisarão ser 

estabelecidos a partir de agora. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Toda a escola. 
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Consideraremos a possibilidade de 

utilização de espaços externos para a 

realização das aulas, resguardando os 

cuidados de higiene e distanciamento 

seguro entre as pessoas. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Toda a escola. 

Evitaremos avaliações de desempenho e 

avaliações externas no primeiro momento 

após o retorno, compreendendo a 

fragilidade emocional de estudantes e suas 

famílias. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Toda a escola. 

Ofereceremos atividades remotas aos 

estudantes que não retornarem às 

atividades presenciais, incluindo aqueles 

que fazem parte de grupos de risco e/ou 

que apresentarem sintomas. Contamos 

ainda, com a possibilidade de gravação das 

aulas e distribuição de materiais impressos 

em casos de dificuldade no acesso à 

internet por parte dos estudantes. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Toda a escola. 

Realizamos e continuaremos a realizar 

busca ativa de estudantes que não estão 

interagindo com a escola ou não aqueles 

que retornarem ao atendimento presencial 

para conhecer as suas dificuldades e tentar 

atendê-las, sempre que possível. 

Assistentes Sociais e 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Toda a escola 

Consideraremos que os tempos de 

aprendizagem podem não ser os mesmos 

depois da passagem pelo isolamento, seja 

pelo descompasso no acesso aos 

conteúdos, ou por fatores emocionais 

relacionados ao período, por isso, cada 

estudante terá seu itinerário de 

aprendizagem e formativo respeitado e 

potencializado. 

Coordenadores 

Pedagógicos. 

Toda a escola 

Realizaremos, ainda em 2020, o 

atendimento individualizado dos 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio, com 

acesso às aulas síncronas e assíncronas, 

com acompanhamento da Coordenação 

Pedagógica a fim de apoiá-los na 

terminalidade da Educação Básica e nos 

encaminhamentos junto ao ENEM.  

Coordenador 

Pedagógico Ensino 

Médio 

Toda a escola 
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Os demais estudantes retornarão apenas 

em 2021, obedecendo divisão e 

escalonamento de turmas e à depender do 

cenário pandêmico. Toda a divisão e 

escalonamento irá obedecer aos critérios 

sanitários exigidos pelas autoridades 

estaduais e municipais. 

Direção Geral Toda a escola. 

Os intervalos para alimentação dos 

estudantes serão em horários distintos, 

obedecendo a quantidade máxima 

permitida em nosso refeitório e evitando 

aglomerações. 

Coordenador 

Pedagógico 

Refeitório 

Orientar os familiares que fazem parte do 

grupo de risco para discutir com seu médico 

ou profissional de saúde se os filhos devem 

permanecer em casa quando a escola 

reabrir. 

Direção Geral Toda a comunidade 

educativa. 

Manteremos o acompanhamento 

sistemático das famílias em situação de 

vulnerabilidade social. 

Assistentes Sociais Famílias e 

estudantes. 

Reforçaremos com colaboradores, em 

especial coordenadores pedagógicos, 

assistentes sociais e equipes de pastoral a 

importância de se manterem abertos ao 

diálogo e orientação pessoal aos 

estudantes. 

Direção Geral Todos os 

estudantes. 

Os estudantes terão restringida sua 

permanência às suas próprias salas de aula, 

evitando os demais espaços coletivos. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Todos os 

estudantes. 

Elaboraremos um espelho de sala de aula 

para que o mesmo estudante utilize sempre 

a mesma mesa e cadeira. Da mesma forma 

condensaremos as aulas do mesmo 

professor com o intuito deste circular entre 

turmas diferentes o mínimo possível. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Todos os estudantes 

Os docentes dos Anos Iniciais que são 

especialistas (Arte, Educação Física e 

Música) continuarão com aulas remotas. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Estudantes Anos 

Iniciais. 
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Os docentes dos Anos Finais e Ensino 

Médio com carga horária reduzida 

continuarão com aulas remotas. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Estudantes Anos 

Finais e Ensino 

Médio. 

Os estudantes que fizerem parte do grupo 

de risco deverão ser mantidos 

exclusivamente em atividades não 

presenciais para sua segurança, da mesma 

forma estudantes que residam com 

pessoas de idade acima de 60 anos ou 

portadores de comorbidades. 

Direção Geral Todos os 

estudantes 

O estudantes e suas famílias podem decidir 

retornar a qualquer tempo desde que 

respeitem os protocolos de retorno. Para 

isso faremos os acompanhamentos 

semanais em relação aos 

pais/responsáveis. 

Direção Geral Toda a comunidade 

educativa 

Para o atendimento individualizado dos 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

utilizaremos dias alternados e carga horária 

de no máximo 3 horas. 

Coordenador 

Pedagógico 

Estudantes Ensino 

Médio 

Quando do retorno dos demais estudantes, 

em 2021, iniciaremos com duas horas por 

dia, aumentando em 1 hora a cada dois dias 

de aula. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Estudantes. 

Avaliações diagnósticas foram realizadas ao 

longo de 2020 e as utilizaremos para apoiar 

nossos estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio na terminalidade da Educação 

Básica. 

Quando do retorno dos demais, todos 

passarão por avaliações diagnósticas à fim 

de contribuir com um planejamento 

pedagógico focado na necessidade e 

potencialidade de cada estudante. 

Coordenadores 

Pedagógicos. 

Todos os 

estudantes. 

Estabelecemos objetivos de aprendizagem 

para todos os componentes curriculares em 

todos os anos, facilitando assim, nosso 

itinerário pedagógico. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Todos os 

segmentos. 

Todas as famílias que desejarem proceder 

com o retorno, mesmo que para o 

atendimento individualizado terão de fazer 

Secretária Escolar Todos os 

estudantes. 
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a assinatura do Termo de 

Responsabilidade. 

 

À seguir, nosso calendário com as principais datas até a finalização do ano letivo de 2020, 

contemplando o atendimento individualizado dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio.  

 

Data Atividade Observação 

09/11 

 

Início dos atendimentos dos 

estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio. 

À depender da aprovação do 

PlanCon no Comitê Municipal. 

09/11 à 

30/11 

Processo de recuperação de notas 

e Conselhos de Classe. 

Todos os segmentos. 

02/12 à 

11/12 

Processo de Provas Finais. Todos os segmentos. 

14 a 17/12 Conselhos de Classe Finais. Todos os segmentos. 

21/12 Entrega Boletim Final e 

encerramento do ano letivo. 

Todos os segmentos. 

  

 

7.3. Alimentação escolar 

Abaixo seguem os aspectos principais relacionados à segurança alimentar de nossos 

colaboradores e estudantes.7 

Atividade e Metodologia Responsável Local/Público 

O distanciamento de 1,5m, se possível, 2m, 

entre as mesas deve ser mantido; nas 

mesas coletivas devem sentar apenas 3 

pessoas, seguindo as indicações de 

demarcação. No refeitório dos 

colaboradores deve ser obedecida a 

Coordenador 

Administrativo 

Refeitório dos 

Estudantes e 

Colaboradores. 

 
7 Diretrizes Estaduais - 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
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quantidade máxima de pessoas, bem como 

a demarcação. 

Disponibilizaremos mesas individuais no 

espaço externo ao refeitório dos 

estudantes como outra opção. 

Coordenador 

Administrativo 

Refeitório dos 

Estudantes e 

Colaboradores. 

Os espaços e mobiliários dos refeitórios 

serão higienizados com álcool 70% a cada 

uso de grupos de estudantes ou 

trabalhadores. 

Coordenador 

Administrativo 

Refeitório dos 

Estudantes e 

Colaboradores. 

Para o retorno em 2020, ofereceremos 

lanche em bandejas individuais para os 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio. 

Coordenador 

Administrativo 

Estudantes 3º ano 

do Ensino Médio. 

Quando do retorno das demais turmas em 

2021 procederemos com a alimentação de 

lanche e refeição seguindo os critérios 

sanitários; entregando individualmente. 

Coordenador 

Administrativo 

Todos os estudantes 

e colaboradores. 

Os  sistemas de bufê foram substituídos por 

porções individuais e serão entregues por 

funcionários específicos que entreguem 

apenas o alimento e utensílios. 

Coordenador 

Administrativo 

Cozinha e Equipe de 

Trabalhadores da 

Cozinha 

Seguiremos a manipulação e preparo de 

alimentos conforme o Manual de Boas 

Práticas Governo do Estado e os 

Procedimentos Operacionais Padronizados 

de maneira a combater a disseminação de 

COVID-19. 

Coordenador 

Administrativo 

Cozinha e Equipe de 

Trabalhadores da 

Cozinha 

Ao manipular e distribuir os alimentos os 

trabalhadores devem obrigatoriamente 

evitar tocar o rosto e a máscara. 

Coordenador 

Administrativo 

Equipe de 

Trabalhadores da 

Cozinha. 

O  uniforme do trabalhador deve ser 

trocado diariamente e usado 

exclusivamente  no local de 

armazenamento, preparo e distribuição de 

alimentos.  

Coordenador 

Administrativo 

Equipe de 

Trabalhadores da 

Cozinha. 

Não será permitido trazer alimentos 

externos. Qualquer exceção deve ser 

alinhada com o Setor Administrativo e 

devem vir de casa higienizados e 

devidamente embalados. 

Coordenador 

Administrativo 

Estudantes e 

Colaboradores 
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Em hipótese alguma os estudantes e 

colaboradores devem compartilhar 

alimentos e utensílios  (copos, talheres, 

pratos), os mesmos devem ser 

constantemente  orientados quanto a isso. 

Da mesma forma devem ser orientados a 

utilizar a máscara durante toda a 

permanência no local, retirar apenas ao 

consumir o  alimento. 

Coordenador 

Administrativo 

Estudantes e 

Colaboradores 

Realizaremos formação com os 

profissionais responsáveis pelos processos 

de alimentação nas unidades para que 

todos  os protocolos estabelecidos neste 

documento sejam seguidos. 

Coordenador 

Administrativo 

Equipe de 

Colaboradores da 

Cozinha. 

 

 

7.4.  Transporte escolar  

Abaixo seguem os aspectos principais relacionados ao transporte de nossos 

colaboradores e estudantes.8 

Lembramos que a maioria dos nossos estudantes e colaboradores acessam nossa escola 

através do transporte público; isso significa que os cuidados e orientações com relação à 

prevenção e segurança devem ser seguidos com rigor. No momento não temos nenhum 

estudante que faz uso de transporte particular. 

O transporte dos estudantes entre o Prédio I e o Prédio II apenas voltará a acontecer 

quando voltarmos com o atendimento em tempo integral dos estudantes, o que ainda não há 

previsão de data. 

Atividade e Metodologia Responsável Local/Público 

Momentos de orientação e conscientização 

no início de cada aula e na formação dos 

trabalhadores com relação aos 

procedimentos de segurança e higiene no 

transporte público. 

Coordenadores 

Pedagógicos e 

Coordenador 

Administrativo 

Estudantes e 

Colaboradores. 

Trabalhadores e estudantes devem utilizar 

máscara durante todo o trajeto até a 

unidade escolar.  

Direção Geral Estudantes e 

Colaboradores. 

 
8 Diretrizes Estaduais - Link de Acesso:  
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
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Orientaremos famílias, estudantes e 

colaboradores com relação aos horários do 

transporte público. 

Responsável 

Comunicação 

Estudantes e 

Colaboradores. 

 

 

7.5.Gestão de pessoas 

Nossa escola tem como diretriz, à partir dos valores do Grupo Marista, realizar uma 

gestão de pessoas que leve em consideração a diversidade de seus trabalhadores, a 

transparência nas tomadas de decisão e encaminhamentos, uma escuta atenta, o 

planejamento coletivo e o acolhimento. Nesse sentido, seguem as ações relacionadas a esse 

item.9 

Atividade e Metodologia Responsável Local/Público 

A leitura de ponto biométrico está 

desativada e o controle de horas em 

acontecido manualmente através de 

planilha. 

Coordenador 

Administrativo 

Setor 

Administrativo; 

Colaboradores 

Cuidaremos para que estudantes, 

familiares ou colaboradores que foram 

contaminados ou expostos ao vírus não 

sejam tratados de forma preconceituosa e 

excludente; para isso nos utilizaremos das 

campanhas institucionais sobre a COVID-19 

bem como fortaleceremos nossas ações 

relacionadas à empatia e acolhimento. 

Direção Geral Toda a comunidade 

educativa. 

Estabelecemos horários específicos para 

atendimento aos fornecedores. As 

entregas são acondicionadas em espaço 

específico por até 24h, para evitar a 

presença do vírus. O mesmo está sendo 

considerado para as atividades escolares a 

serem entregues pela família. 

 

Coordenação 

Administrativa 

Toda a comunidade 

educativa. 

 
9 Diretrizes Estaduais - Link de Acesso: 

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

 

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


30 
 

O acesso das famílias ou visitantes será 

evitado. Caso seja necessária a entrada 

destes na instituição de ensino os mesmos 

deverão respeitar as regras de 

distanciamento bem como fazer uso 

obrigatório de máscara. 

Coordenação 

Administrativa 

Toda a comunidade 

educativa. 

Manteremos em nosso sistema os contatos 

dos estudantes e trabalhadores atualizados 

bem como contatos de emergência. 

Coordenação 

Administrativa e 

Secretária Escolar. 

Toda a comunidade 

educativa. 

As reuniões com famílias, reuniões de 

equipes e momentos formativos serão 

realizados de forma on line sempre que 

possível. 

Direção Geral Através da 

Plataforma Teams; 

estudantes, famílias 

e colaboradores. 

Notificaremos imediatamente os casos 

suspeitos para a Vigilância Epidemiológica; 

orientaremos o contato com o programa 

Alô saúde.  

Direção Geral Estudantes e 

Colaboradores. 

Quando da confirmação de algum caso de 

COVID-19 entre os colaboradores faremos o 

comunicado oficial à Medicina do Trabalho 

do Grupo Marista para acompanhamento e 

acolhimento da situação. 

Direção Geral  Colaboradores. 

Não  permitiremos a entrada de pessoas 

sintomáticas para COVID19 na instituição 

de  ensino 

Direção Geral Toda comunidade 

educativa. 

Os casos suspeitos, contatos de casos e/ou 

confirmados poderão retornar às suas 

atividades após término do atestado 

médico ou termo de afastamento emitido 

pela Vigilância Epidemiológica. 

Direção Geral. Estudantes e 

Colaboradores. 

Nossa Comissão Escolar, bem como todos 

aqueles que tem função de gestão, 

acompanhará e questionará 

frequentemente as turmas/grupos para 

rastreio dos casos em que os estudantes e 

professores que co-habitem com casos 

positivos da COVID-19 ou tiveram contato 

com parentes ou pessoas próximas que 

adoeceram da COVID-19. Nesse casos, 

suspenderemos as aulas por 14 (quatorze) 

dias do grupo/turma atingida. 

Direção Geral Estudantes e 

Colaboradores. 
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Nossa Comissão Escolar, bem como todos 

aqueles que tem função de gestão, 

acompanhará e questionará 

frequentemente as turmas/grupos para 

rastreio dos casos em que os estudantes e 

professores co-habitem ou tiveram contato 

com parentes e pessoas próximas são 

suspeitos para a COVID-19. Em caso 

positivo recomenda-se a o afastamento da 

pessoa até que haja elucidação do caso 

suspeito ou parecer médico que libere para 

frequentar a instituição de ensino. Caso não 

haja elucidação do caso essa pessoa deve 

ser afastada por 14 (quatorze) a contar o 

último contato com o suspeito, após esse 

período pode retornar as atividades desde 

que seja assintomático. 

Direção Geral Estudantes e 

Colaboradores. 

Ao longo do ano de 2020 mantivemos uma 

comunicação transparente com todos 

nossos colaboradores e famílias atendidas, 

com vídeos semanais da Direção Geral e 

diversas reuniões de alinhamento. 

Daremos continuidade a essas ações, com o 

objetivo de esclarecer qualquer dúvida e 

alinhar necessidade de melhorias. 

Direção Geral Estudantes, Famílias 

e Colaboradores. 

Todos nossos trabalhadores responderam 

pesquisa junto á Área de Medicina do 

Trabalho do Grupo Marista para que 

pudéssemos rastrear os casos de 

trabalhadores em Grupo de Risco; esses 

trabalhadores serão mantidos em trabalho 

remoto por período indefinido. 

Direção Geral Colaboradores 

 

 

7.6.  Treinamento e capacitação 

A dimensão formativa de nossos colaboradores sempre foi uma das marcas do Grupo 

Marista e de nossa escola. Uma formação sempre voltada para as necessidades e 

potencialidades do nosso território e para que possamos desenvolver nossa missão com a 

maior qualidade possível. No contexto atual, esse compromisso ganha ainda mais importância 

e destacamos as atividades abaixo. 
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Atividade e Metodologia Responsável Local 

Teremos uma rotina de formação intensa e 

contínua para estudantes e colaboradores 

sobre este protocolo de segurança, com 

especial ênfase na correta utilização de 

máscaras, higienização de mãos e objetos e 

respeito ao distanciamento social seguro no 

ambiente escolar. 

Direção Geral Escola/Toda 

comunidade 

educativa. 

Para colaboradores, o Protocolo de Retorno 

do Grupo Marista prevê, obrigatoriamente, 

um curso para os profissionais serem 

liberados ao retorno presencial, com 

assinatura do termo de ciência e 

responsabilidade. 

Coordenador 

Administrativo 

Colaboradores 

Selecionaremos trabalhadores para ficarem 

responsáveis pelo monitoramento e treiná-

los para que conduzam ações descritas 

neste protocolo para se protegerem e 

protegerem a todos de uma possível 

contaminação e disseminação do vírus. 

Direção Geral Colaboradores. 

Daremos continuidade ao aprofundamento 

cuidadoso e humanizado do Itinerário 

Formativo dos Docentes com foco nas 

emergências curriculares dos estudantes e 

necessidades de cada docente, buscando 

garantir a mesma qualidade de entrega 

mesmo de forma híbrida. 

Coordenadores 

Pedagógicos 

Docentes. 

 

 

7.7.  Informação e comunicação 

Atividade e Metodologia Responsável Local 

Afixamos materiais de comunicação sobre 

higiene em espaços estratégicos: sala de 

aula, sanitários, refeitórios, ginásio, 

secretaria, entrada e saída, entre outros. 

Coordenador 

Administrativo e 

Responsável 

Comunicação. 

Prédio I e II. 

Informaremos através de diferentes 

materiais sobre “a etiqueta da tosse”: 

cobrir a boca e o nariz com o cotovelo 

flexionado ou um lenço de papel quando 

Responsável 

Comunicação. 

Prédio I e II 
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espirrar ou tossir, e jogar fora o lenço 

usado, imediatamente. 

Utilizaremos o aparelho de televisão da 

recepção para socializarmos as principais 

medidas do nosso Plano de Contingência, 

principalmente as que se referem aos 

cuidados de higiene. 

Responsável 

Comunicação. 

Prédio I. 

Realizaremos comunicações frequentes 

sobre evitar o contato físico (beijo, abraço, 

aperto de mão). Utilizaremos os materiais 

criados institucionalmente, bem como 

campanhas criadas pelos próprios 

estudantes. 

Responsável 

Comunicação. 

Prédio I e Prédio II. 

Realizaremos comunicado às famílias sobre 

os procedimentos de chegada, saída e 

demais orientações, considerando possível 

ansiedade dos pequenos de entrar na 

escola e rever professoras e amigos. 

Responsável 

Comunicação. 

Prédio I e Prédio II. 

Nosso Plano de Contingência será 

transposto para uma cartilha num formato 

mais didático e acessível à todas as famílias 

atendidas. 

Responsável 

Comunicação. 

Prédio I e Prédio II; 

Toda comunidade 

educativa 

Afixaremos cartaz em local visível com o 

número máximo de ocupação de pessoas 

simultaneamente no espaço; essa 

quantidade deve ser respeitada e o 

distanciamento mínimo entre as pessoas é 

obrigatório. 

Responsável 

Comunicação. 

Prédio I e Prédio II; 

Toda comunidade 

educativa 

 

 

7.8.  Finanças 

Apresentamos abaixo os dados relacionados às compras já efetuadas e aquelas que estão 

em processo para a adequação de nosso espaço e atendimento de nossos colaboradores, 

estudantes e famílias. Além da aquisição realizada via Grupo Marista, também contamos com 

doações de parceiros. 

Item 
Data 

Compra Quantidade Unit. Caixas 
Valor 
Unit. Total 

Máscaras descartáveis  13/04/20 300 3 R$ 99,00 R$ 297,00 

Luvas descartáveis 13/04/20 200 2 R$ 36,90 R$ 73,80 

Dispense Álcool em Gel 28/05/20 15 15 R$ 31,90 R$ 478,50 
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Luvas descartáveis 28/05/20 200 2 R$ 38,00 R$ 76,00 

Máscaras descartáveis  28/05/20 200 2 R$ 99,00 R$ 198,00 

Máscaras descartáveis  07/07/20 200 2 R$ 89,90 R$ 179,80 

Máscara Proteção Facial 07/07/20 10 10 R$ 19,90 R$ 199,00 

Termômetro Digital Infra 07/07/20 2 2 R$ 450,00 R$ 900,00 

Termômetro Digital Infra 07/07/20 1 1 R$ 360,00 R$ 360,00 

Máscaras descartáveis  04/08/20 200 2 R$ 89,90 R$ 179,80 

Máscara Facial de Pano (Alunos) 
25/08/20 600 600 R$ 2,00 

R$ 
1.200,00 

Máscaras descartáveis  22/10/20 100 1 R$ 59,90 R$ 59,90 

Fita Adesiva (Demarcação) 04/08/20 5 5 R$ 21,80 R$ 109,00 

Álcool em Gel 5L 04/08/20 15 15 R$ 47,00 R$ 705,00 

Placas de Acrílico 
Em processo 
de compra. 5 5 R$ 120,00 R$ 600,00 

Impressão Material Gráfico 
Em processo 
de compra. Quantidade Diversa ---------- ---------- R$ 407,00 

TOTAL 
R$ 

6.022,80 

 

8. UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO 

OPERACIONAL/COMITÊS ESCOLARES) 

 

O Marista Escola Social Lucia Mayvorne adotou a seguinte estrutura de gestão operacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comando e Gestão de Pessoas 
Fráya da Cunha – Direção Geral 

(48) 99144-4418 
fcunha@grupomarista.org.br 

Dinâmicas de 
Treinamento/Finanças/Alimentação/
Controle Sanitário e Epidemiológico  

Dinâmicas  
Pedagógicas 

Dinâmicas de  
Comunicação/Transporte 

Felipe da Silva Eugenio 
feugenio@grupomarista.org.br 

(48) 99835-3428 

Edson Mendes 
 emendes@grupomarista.org.br 

(48) 99901-9316 

Karlla Guerreiro 
karlla.guerreiro@grupomarista.org.br 

(48) 99679-3431 
 

mailto:feugenio@grupomarista.org.br
mailto:emendes@grupomarista.org.br
mailto:karlla.guerreiro@grupomarista.org.br
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9. SISTEMA VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME) 

9.1. 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 (alunos e pais, 

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 

Fráya da Cunha Verificar diariamente 

novos 

posicionamentos e 

contextos 

institucionais, 

municipais, estadual 

e nacionais no que se 

refere à Pandemia; 

principalmente as 

entidades de saúde. 

fcunha@grupomarista.org.br 

 

Informes Oficiais; 

Diário Oficial; Jornais 

On Line e Televisivos; 

Sites Oficiais do 

Município, Estado e 

Federação. 

Karlla Guerreiro e 

Janaine Rambo 

Atentar 

minuciosamente na 

observação e no 

controle de 

possíveis evidências 

suspeitas de COVID-

19. 

karlla.guerreiro@grupomarista.

org.br 

janaine.rambo@grupomarista.

org.br 

 

Proceder com visitas 

estratégicas nos 

espaços de aula e 

demais espaços 

coletivos. 

mailto:fcunha@grupomarista.org.br
mailto:karlla.guerreiro@grupomarista.org.br
mailto:karlla.guerreiro@grupomarista.org.br
mailto:janaine.rambo@grupomarista.org.br
mailto:janaine.rambo@grupomarista.org.br
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Proceder com 

simulados de 

situação de 

combate ao Corona 

Vírus, 

principalmente para 

os estudantes. 

Karolina de 

Souza 

Manter comunicação 

próxima com as 

famílias com o 

objetivo de colher 

informações 

plausíveis e verídicas 

que possam 

colaborar nos 

encaminhamentos 

escolares. 

kasouza@grupomarista.org.br 

 

Contatos pelos 

canais oficiais da 

escola e 

acolhimento 

presencial. 

Felipe da Silva 

Eugenio 

Sistematização diária 

das ações de 

controle, emergência 

manutenção do 

PlanCon para 

possíveis melhorias. 

feugenio@grupomarista.org.br 

 

Sistemas de 

acompanhament

o institucional e 

Área do 

Sharepoint. 

 

 

10. 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 da atividade da escola, 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. 

mailto:kasouza@grupomarista.org.br
mailto:feugenio@grupomarista.org.br
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