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Joinville, 03 de Fevereiro de 2022. 
 
OFÍCIO N° 32/DG/III/2022- 3ª Edição 
 
Á 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE-PMJ 
SECRETARIA DE SAÚDE DE JOINVILLE-SESJ 
COMITÊ MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 
Email: vigilanciasanitaria@joinville.sc.gov.br 
Fone: (47) 3481-5100 
 
Pauta: HOMOLOGAÇÃO DO PLANCON- PLANO DE CONTINGÊNCIA INSTITUCIONAL DA ACE/FGG DE 
2022, ATUALIZADO PARA INÍCIO PRESENCIAL DAS AULAS DO ENSINO SUPERIOR, EM 
CONFORMIDADE COM O DECRETO N° 1669/22 E A PORTARIA CONJUNTA SES/SED/DCSC Nº 79/22 

 
Cenário Acadêmico Adotado no Ano Letivo de 2021 

 
A priori, é importante informar a este distinto Comitê de Gerenciamento da Pandemia que a FGG 
realizou desde 16/Abril/2020 as suas atividades acadêmicas e pedagógicas no formato remoto. Sendo 
assim, durante o período pandêmico do ano passado o calendário acadêmico e a carga horária das 
matrizes curriculares dos cursos ativos foram, rigorosamente, cumpridos com a utilização de TICs´- 
Tecnologia da Informação e Comunicação e Plataformas Virtuais de Aprendizagem. 
 
No primeiro semestre de 2021/1, as atividades remotas permaneceram, e gradativamente, a FGG está 
retomando de forma presencial a partir de agosto (2021/2). Para garantir a segurança de todos os 
atores institucionais (professores, acadêmicos, técnicos administrativos, prestadores de serviços e 
comunidade externa, (que faz uso das clínicas de atendimento da Instituição) a FGG cumpre as 
diretrizes do Manual de Biossegurança e os ordenamentos legais publicados pelas autoridades 
competentes.  
 
Há que se ressaltar que para este retorno presencial gradativo a FGG adotou o esquema de rodízio 
conforme o número de alunos por turma e respeitando as particularidades de cada curso. A exemplo 
dos acadêmicos do 4° e 5° ano do Curso de Direito que estão em fase de Estágio Curricular 
Supervisionado no NPJ – Núcleo de Prática Jurídica.  
 
Considerando que a movimentação dos processos no Fórum tramita, eletronicamente e tais 
estudantes possuem computadores, notebooks, smartphones/celulares e acesso a internet, 
ferramentas essenciais para a execução dessas atividades, as práticas profissionais permanecem de 
forma remota com a devida qualidade pedagógica e sob orientação dos supervisores de estágio. Para 
os cursos da área da saúde, a exemplo de Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional às 
atividades práticas de laboratório, são realizadas de forma escalonada e com cronograma de aula, 
seguindo os protocolos sanitários.  
 
Desta forma, o PLANCON da IES elaborado em 2021 em conformidade com as Portarias Conjuntas 
SED/SES/DCSC nº 750, de 25/09/2020, SES/SED/DCSC nº 1.969 de 12/08/2021, foi encaminhado à 
PMJ/SESJ para a devida homologação no mesmo ano corrente. 

mailto:vigilanciasanitaria@joinville.sc.gov.br
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A partir da nova Legislação Estadual publicada em 2022, a saber: Decreto nº 1669 de 11/01/2022, 
publicado no DOE de 12/01/2022 e a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 79 de 18/01/2022, 
publicada no DOE de 19/01/2022, a FGG apresenta as devidas atualizações do PLANCON 
Institucional, terceira edição para execução no ano letivo de 2022. 
 
 
Cenário Acadêmico Adotado para o Ano Letivo de 2022 
 
 
CONSIDERANDO a Portaria Estadual Conjunta SES_SED_DCSC nº 1969, de 12/08/2021 DOU/SC nº 
21.583, que estabelece protocolos de segurança sanitária para as atividades escolares/educacionais 
(curriculares e extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Profissional, Ensino 
Superior e afins, durante a pandemia da COVID- 19 (alterada pela Portaria nº 2851, de 04.11.21). 
(Revogada pela Portaria Normativa Conjunta -SES/SED/DCSC Nº 79 de 18.01.2022) 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual/SC nº 1.669, de 11/01/2022, publicado em 12/01/2022, 
sobre o retorno das aulas presenciais da rede pública e privada de SC de todas as 
modalidades de ensino; 
 
CONSIDERANDO a Portaria Normativa Conjunta Estadual SES/SED/DCSC nº 79, de 
18/01/2022, que estabelece protocolos de segurança sanitária para as atividades 
escolares/educacionais (curriculares e extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, 
Educação Especial, Educação Profissional, Ensino Superior e afins, durante a pandemia da 
COVID-19. 
 
CONSIDERANDO a Nota de Esclarecimento Federal do MEC/CNE- Conselho Nacional de 
Educação, de 27/01/2022, sobre o retorno das atividades presenciais de todas as 
modalidades de ensino; 
 
A Faculdade Guilherme Guimbala (re)apresenta o Plano de Contingência Institucional COVID-19 para 
homologação. A FGG segue a disposição e em caso de alterações e/ou correções basta encaminhar. 
 
GUILHERME GUIMBALA NETTO 
Direção Geral da FGG – Presidência da Mantenedora ACE 
 
ANDRÉ RICARDO RIEPER 
Direção Acadêmica e Gestão do Curso de Direito 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA O 
ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVIRUS – COVID-19, DA 

ACE/FGG E PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS PARA O AO LETIVO DE 2022 

 
 

 

 

Adaptação e Atualização do Plano Municipal De Contingência 
Educacional (PLANCON-EDU/COVID-19 DO JOINVILLE) 2ª ed. 

2020/2021: De Retorno Das Aulas Presenciais E Atividades 
Vinculadas Às Práticas Profissionais Para O Ano Letivo De 2022. 

Em conformidade com o Decreto Estadual nº 1669 de 11/01/2022 – 
DOE de 12/01/2022 e a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 79 de 
18/01/2022 – DOE de 19/01/2022 

 
 
 
 
 

Joinville/Santa Catarina 
3 de Fevereiro de 2022. 
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I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome da Mantenedora ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO – ACE   
(Cód INEP- e_MEC n. 0208) 

Endereço Sede Própria - Endereço: Rua São José 490, Anita Garibaldi – Joinville/SC CEP 
89202-010 

CNPJ CNPJ: 84.711.092/0001-08 

Contatos Telefone: (47) 3026-4000  
Site Institucional:  http://www.fgg.edu.br 

Fonte: PDI (2021-2025). 
 

II – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA MANTIDA 

Nome da Mantida FACULDADE GUILHERME GUIMBALA – FGG  - (Cód. INEP – e_MEC n. 5318) 

Endereço Sede Própria - Endereço: Rua São José 490, Anita Garibaldi – Joinville/SC CEP 
89202-010 

Contatos Telefone: (47) 3026-4000  
Site Institucional:  http://www.fgg.edu.br 

Organização Acadêmica Faculdade 

Atos Regulatórios do 
MEC 

 Autorização da Unificação dos Cursos: Portaria MEC/SESu nº 56 de 18/01/08 
(DOU 21/01/08). 
Portaria nº 1.460, de 07/10/2011 (DOU de 10/10/2011). 
 Ato Regulatório Recredenciamento:  Processo  e-MEC  nº  200813730  
Recredenciamento:  Portaria nº 20, de 11/01/2018 (DOU de 12/01/2018). 
  

Fonte: PDI (2021-2025). 
 

III – IDENTIFICAÇÃO DO GEEC - GRUPO ESTRATÉGICO EMERGENCIAL COVID_19(1) - EQUIPE DE 
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE JUNTO AO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

Este Plano de Contingência foi elaborado de acordo com as orientações do Comitê Municipal 
de Gerenciamento do Retorno às Aulas Presenciais de Joinville/SC e, conforme determinado 
na Portaria Conjunta nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 2020, bem como em 
conformidade com as orientações dispostas no Decreto Estadual/SC nº 1.408, de 11/08/2021 
e Portaria Conjunta SES/SED/DCSC Nº 79 DE 18/01/2022 . O referido  modelo do Plano 
Estadual de Contingência para a Educação está disponível em: 
<https://drive.google.com/file/d/1FKCNKLfpAxW1E8mtDLxO6wzKzeeZ-
Gdr/view?usp=drivesdk>.  
 
A seguir apresenta-se a equipe responsável pela implementação do respectivo Plano na 
ACE/FGG: 
 
 

                                            
1 Além deste GEEC-Grupo Estratégico Emergencial nomeado via Portaria Interna da Direção Geral da IES, 

outros atores institucionais são ouvidos e convidados a encaminhar as suas sugestões para elaboração do 
Manual de Orientação e Procedimentos, a exemplo dos Supervisores e Orientadores de Estágio, do LISC – 
Laboratório Interdisciplinar de Saúde Coletiva. 

http://www.fgg.edu.br/
http://www.fgg.edu.br/
https://drive.google.com/file/d/1FKCNKLfpAxW1
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QUADRO 1 - GRUPO ESTRATÉGICO EMERGENCIAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 DA ACE/FGG 

Atores Institucionais da IES Cargos email 

1. Guilherme Guimbala Netto Diretor Geral guilherme.netto@fgg.edu.br 

2. Petras Ruben Guimbala Diretor Administrativo petras.guimbala@fgg.edu.br 

3. Sandra da Silva Muraro Representante Técnico 
Administrativo 
Secretaria da Direção 

sandra.muraro@fgg.edu.br 

4. Prof. André Ricardo Rieper Diretor Acadêmico e Gestor do 
Curso de Direito 

andre.rieper@fgg.edu.br 
 

5. Prof. Jean Rodrigo Zipperer Gestor do Curso de Fisioterapia jean.zipperer@fgg.edu.br 

6. Prof. Priscila Murtinho Deud Gestora do Curso de Terapia 
Ocupacional 

priscila.deud@fgg.edu.br 
 

7. Prof. Roselaine Maciel Regis 
Pietra 

Gestora do Curso de Pedagogia roselaine.pietra@fgg.edu.br 
 

8. Prof. Tatiane Cristine da Silva Gestora do Curso de Psicologia tatiane.silva@fgg.edu.br 

9. Prof. Deborah Regina Jocham PI- Procuradora Institucional DES- 
Divisão do Ensino Superior 

deborah.jocham@fgg.edu.br 
 

10.         Rafael Sardá da Costa Leite Representante Técnico 
Administrativo 
Setor de Marketing e Comunicação 
 

marketing@fgg.edu.br 

11. Cristiano Korbes de Sá Representante Técnico 
Administrativo  
Analista de TI 

cristiano.sa@fgg.edu.br 

12. Luciane Varini Jardim  Representante Técnico 
Administrativo 
Bibliotecária 
Representante Discente da CPA 

luciane.varini@fgg.edu.br 
 

13. Anderson Paulo Vieira Representante Técnico 
Administrativo 
Chefe da Segurança 

seguranca@fgg.edu.br 
 

14. Silvana Peters do Rosário Representante Discente 
Curso de Direito 

silvanapeters07@hotmail.com 
silvana.peters.do.rosario@fgg.edu.br 

15. Isabella de Oliveira D´Amato 
Favilla 

Representante Discente 
Curso de Fisioterapia 

isa.odfoliveira@gmail.com 
 

16. Victor André Flores Representante Discente 
Curso de Psicologia 

victorand.1998@gmail.com 
victor.andre.flores@fgg.edu.br 

17. Álefe Rayane Bussmann Representante Discente 
Curso de Pedagogia 

alefe.rayane.bussmann@fgg.edu.br 

18. Sirlene Olga Martins Vieira Representante Discente 
Curso de Terapia Ocupacional 

simartinsvieira@gmail.com 
sirlene.olga.martins.vieira@fgg.edu.br 

Fonte: Portaria Interna de Nomeação (2021).2 
 
 

                                            
2 Em atendimento a PORTARIA ESTADUAL CONJUNTA SES/SED/DCSC/ nº 1967 de 
11/AGOSTO/2021, o trabalhador (membro do GEEC) que atuará no desenvolvimento do programa 
deverá estar com a imunização contra a COVID-19 completa. 

mailto:guilherme.netto@fgg.edu.br
mailto:petras.guimbala@fgg.edu.br
mailto:sandra.muraro@fgg.edu.br
mailto:andre.rieper@fgg.edu.br
mailto:jean.zipperer@fgg.edu.br
mailto:priscila.deud@fgg.edu.br
mailto:roselaine.pietra@fgg.edu.br
mailto:tatiane.silva@fgg.edu.br
mailto:deborah.jocham@fgg.edu.br
mailto:cristiano.sa@fgg.edu.br
mailto:luciane.varini@fgg.edu.br
mailto:seguranca@fgg.edu.br
mailto:silvanapeters07@hotmail.com
mailto:silvana.peters.do.rosario@fgg.edu.br
mailto:isa.odfoliveira@gmail.com
mailto:victorand.1998@gmail.com
mailto:victor.andre.flores@fgg.edu.br
mailto:simartinsvieira@gmail.com
mailto:sirlene.olga.martins.vieira@fgg.edu.br
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Conforme Decreto Estadual/SC nº 1.408, de 11/08/2021 e Portaria Conjunta SES/SED/DCSC 
Nº 79 DE 18/01/2022 , § 2º Caberá ao GEEC da ACE/FGG o acompanhamento e 
monitoramento da execução do PlanCon-Edu/COVID-19. Assim como executar a revisão e 
atualização sempre que necessário, inclusive ficando suas versões numeradas e registradas 
com o objetivo de manter o histórico das atualizações disponíveis para a autoridade sanitária 
competente, se solicitadas. 
 
 
IV - ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E PERMANÊNCIA EXPEDIDO PELA SECRETARIA DA 
FAZENDA MUNICIPAL 

 
Fonte: PMJ, 25 de fevereiro de 2021. 
 
 
1 RETROSPECTIVA SOBRE O RETORNO PRESENCIAL GRADATIVO/ PARCIAL ADOTADO NO ANO 
LETIVO DE 2020, CONFORME RECOMENDAÇÕES DO MEC- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO VIGENTES Á 
ÉPOCA 

 
Como anunciado na Edição 233-A do Diário Oficial da União, de 07 de dezembro de 
2020, passam a vigorar, a partir de (01/03/21), as determinações da Portaria nº 1.038 que 
revogam na íntegra a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, a qual dispunha sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meio digitais, enquanto durar a situação de 
pandemia do novo coronavírus.   

http://clickemailmarketing.abmes.org.br/ls/click?upn=BNujoL2BPHdxugkjs-2FUQUzoKR7T3afReOVxXKidZXLYBVFVG-2FR-2F0aPHeW-2BENsRBZqlIcD72Iqoxl2mh6NjBTXZ31RuNyRKSEiH1AXkZyS9GfnhENJl9AVoYQzBbGR324Y-2FWKPZ0JKrXTGYv3ZKtKwFRdTz2W7PVpINhvO-2FKgYYYrKEE2vY-2B14EAt7vIB8WJQ1V7zdRpV0eGOB-2BiBHldbJEvhX0n1QtZ1NJBL-2FmVYTGFSd8XBuqu1u1g1eGR6QovP39N-2FD-2BeZb1-2BYVK-2B-2Bww7-2Bl43dU8QAGUoni4y-2Foq3PqC0-3Dq8R1_N8kFqijYQyLIAPbGoodVnVV0yVsmhb8s8fzCtZLEdh7kzMkfVx9qk-2FHkb2qoj6VJVkTbCJ0WfmImy47MOrlIIqqSZ1J6pNGnkaM-2FA7Na3LR17k0D0NW-2BmZXUHEmvc4futkrV0EuEYZrqraw3AsmksK-2BpQeb2CkKBl4W0NJBWx-2BjiGwhbfF-2BFBbaBnEOaLerJ0K9uNkVd10Z7rtNO48-2BPNPLemk5tm-2BBpyMZ7LAlNQc-2FRSzZq3o7MNsYC3PQCvfPZKo4x2OIbDnyIu2d71P-2BtX65bL0r4gqCpnXIoDv1CX6xMxypc9Vf6rE1g-2FO-2BDAMqJqa-2BclWX5FkkhghpKJSvT4B3QIxI3EI3zpnufdxeVzQy4PgKl2tYYq1inGgqKfdmw7nxbV-2BcFIPlB1h91TuTpCLheto4Lvidvs8n2-2F22FOSZiWHh81SUUurfU6YUdf5VM6YwSf8LOXwHnu4DQCmLhmWkdUZgg1b130-2FK4IT-2FAZ6NfsN8l0RtioN6J17O5YpMZtodOG9-2F138rxOnRBPoeG-2FS-2BgfAwro-2FllHFp-2BlZYNk-2F0-3D
http://clickemailmarketing.abmes.org.br/ls/click?upn=BNujoL2BPHdxugkjs-2FUQUzoKR7T3afReOVxXKidZXLYBVFVG-2FR-2F0aPHeW-2BENsRBZE5k1bQhN6WL17zi3OIUNz-2F19-2Btg6xajHhlYsgfgdmjhFuv-2BBw7LwxcnlSjTS8Nbgd4rDs0z3dYHVkd6Zn9wgC80Da-2BF7At5II6DalaudLtzl3IYkx8gI-2FVB5N3kQu9iHYalyaNH1DqjGVyjoFrjoOSPmjcDSt4f2ybpkaNMOnrM4T1aWKMJWXM-2BHrUiUo2tP0pxwl-2FHXCJaC-2BW3gwuv07555R3GqcTZ4KZr0xMHJync-3DlqyT_N8kFqijYQyLIAPbGoodVnVV0yVsmhb8s8fzCtZLEdh7kzMkfVx9qk-2FHkb2qoj6VJVkTbCJ0WfmImy47MOrlIIqqSZ1J6pNGnkaM-2FA7Na3LR17k0D0NW-2BmZXUHEmvc4futkrV0EuEYZrqraw3AsmksK-2BpQeb2CkKBl4W0NJBWx-2BjiGwhbfF-2BFBbaBnEOaLerJ0K9uNkVd10Z7rtNO48-2BPNPLemk5tm-2BBpyMZ7LAlNQc-2FRSzZq3o7MNsYC3PQCvfPZKo4x2OIbDnyIu2d71P-2BtX65bL0r4gqCpnXIoDv1CX6xMxypc9Vf6rE1g-2FO-2BDAMqJqa-2BclWX5FkkhghpKJSvT4B3QIxI3EI3zpnufdxeVzQy4PgKl2tYYq1inGgqKfdmwO5sQZLsqydJJPdxcQtiqJyKmlHYIGsSmUhNheb0Q-2FIRjBJo-2BDEQfYqc8VVJk0w5cIt1Qsm9SJUTO8KVpkjeFkJXdPeG0OK7mfi-2FX-2FWbQrvovWgwGb1hqpVetxPGB11tvtMoUqgRU6kL-2B-2BbETCBBIb4qcnJqxfgrSJhiu0XdcXkw-3D
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Quando publicada, a Portaria nº 1.038 revogou de imediatamente os artigos 4º e 5º 
da Portaria nº 1.030, de 1º de dezembro de 2020, que trata do retorno às aulas presenciais e 
sobre caráter excepcional de utilização de recursos educacionais digitais para integralização 
da carga horária das atividades pedagógicas, enquanto durar a situação pandêmica. 
 
O ato normativo em comento definiu a retomada das atividades letivas na forma 
presencial para 1º de março de 2021. De outro lado, destaca-se que as instituições de 
educação superior podem continuar a utilização de forma integral com os recursos 
educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 
convencionais nas seguintes hipóteses: 
 
I - suspensão das atividades letivas presenciais por determinação das autoridades locais; ou 
II - condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das atividades letivas 
presenciais. 
 
Convém ressaltar que a Portaria nº 1.038 trouxe a possibilidade de utilização de recursos 
educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios 
convencionais para a integralização da carga horária das atividades pedagógicas, superando 
a determinação da Portaria nº 1.030 no sentido de que tais recursos deveriam ser utilizados 
de forma complementar, em caráter excepcional, para integralização. 
 
1.1 BREVE RELATO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO LETIVO DE 2020 

 
Considerando que a FGG – Faculdade Guilherme Guimbala, cadastrada no Ministério da 
Educação, Portal e_MEC sob o código n°5318 está vinculada ao Sistema Federal de Ensino, 
sendo assim, a IES cumpre as diretrizes e recomendações ministeriais, porém o MEC alerta 
as instituições do ensino superior que sigam também as orientações estaduais e municipais, 
que apresentam mapas de risco distintos em âmbito nacional. 
 
A decisão da Mantenedora ACE para o retorno gradativo presencial, além do cumprimento 
das medidas de segurança estabelecidas pelo Manual do Biossegurança e pelo Plano de 
Contingência Institucional, o alvará expedido pela Secretaria Municipal da Fazenda em 
25/02/2021, com liberação do órgão competente, proporcionou segurança e credibilidade aos 
procedimentos até a presente data implantados na FGG. 
 
Sabe-se que o perfil da Faculdade Guilherme Guimbala é de uma IES, eminentemente 
presencial, sem experiências anteriores na modalidade EAD, ao optar (em abril/20) pela 
continuidade das aulas (no formato remoto) demonstrou iniciativa responsável, arrojada, 
corajosa, coerente e, principalmente, compatível com os valores e missão institucionais. O 
que se percebeu nessa fase inicial (primeiro semestre de 2020) foi que os professores 
optaram em migrar, em tempo muito curto, fazendo uma “cópia/réplica” do seu modelo de aula 

http://clickemailmarketing.abmes.org.br/ls/click?upn=BNujoL2BPHdxugkjs-2FUQUzoKR7T3afReOVxXKidZXLYBVFVG-2FR-2F0aPHeW-2BENsRBZsoeaf-2Bcpk88wnCxhBUFcULULYlmIEr6jduWjqsd3n0b-2Btr8RfzAGA6YX-2FGUAL3DvKnInNYLpc0-2BisNssEyXk7N7GVvrBm9lPsItWolaqCp90l5tbAk8yMi-2FviB562JJt9t2fqjZizd-2FJZ5wHaVxs-2BrjSG3avCKA14XIhhB5VV2TGVfjPg2GSoJ24517P1McHe4Hk2Y7wLNaHCa8dn04SizHzbnImtgyHbahz2h1HKpw-3Dojrj_N8kFqijYQyLIAPbGoodVnVV0yVsmhb8s8fzCtZLEdh7kzMkfVx9qk-2FHkb2qoj6VJVkTbCJ0WfmImy47MOrlIIqqSZ1J6pNGnkaM-2FA7Na3LR17k0D0NW-2BmZXUHEmvc4futkrV0EuEYZrqraw3AsmksK-2BpQeb2CkKBl4W0NJBWx-2BjiGwhbfF-2BFBbaBnEOaLerJ0K9uNkVd10Z7rtNO48-2BPNPLemk5tm-2BBpyMZ7LAlNQc-2FRSzZq3o7MNsYC3PQCvfPZKo4x2OIbDnyIu2d71P-2BtX65bL0r4gqCpnXIoDv1CX6xMxypc9Vf6rE1g-2FO-2BDAMqJqa-2BclWX5FkkhghpKJSvT4B3QIxI3EI3zpnufdxeVzQy4PgKl2tYYq1inGgqKfdmwArvqpmHksfkMe-2Fv8oN0Q8CD22c5ftDFgx-2BFEppa-2FJU5RU7KPxmmfUfP2KPsVcoNYlSMtZpi8RfoKFLyKhAn8VT-2F0ZmUFH6cai7TCPpFT81eMEqqwMJ7XTNotsIl0YdoIjydSJbrgL0lqytbag-2F5picPP6MgKMug9o7elloEPMvs-3D
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presencial para o modelo de aulas remotas, utilizando as tecnologias diversificadas como 
mediação da aprendizagem. 
 
Tal decisão objetivou a manutenção (preservação) do ritmo de estudos dos acadêmicos, 
evitando o retrocesso da aprendizagem, o cumprimento do ano letivo e do calendário 
acadêmico, bem como a aplicação da carga horária estabelecida nas matrizes curriculares.  
 
Além disso, tem como fim evitar a evasão e abandono escolar, que poderiam gerar outros 
desdobramentos em relação a sustentabilidade da IES e seus compromissos junto ao corpo 
docente, técnico administrativo e terceiros. A ACE/FGG reconhecem que nenhuma solução é, 
em um contexto como o atual, perfeita e definitiva, mas procura atender de forma equânime a 
comunidade interna e externa. 
 
1.2 SOBRE AS FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM REMOTA (SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS) 
ADOTADAS PELA ACE/FGG A PARTIR DE ABRIL DE 2020 

 

Consideram-se atividades síncronas aquelas atividades realizadas em tempo real, on-line. Em 
EaD, são aquelas em que é necessário participação do aluno e do professor no mesmo 
instante e no mesmo ambiente virtual. Professor e aluno devem se conectar no mesmo 
momento e podem interagir entre si de alguma forma para atingirem os objetivos da aula. 
Exemplo: chats on-line, webconferências, lives, webinar. 
 
E, atividades assíncronas são realizadas fora do momento real. No caso de ensino remoto, é 
necessário que alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as 
tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja considerado adequado. Exemplo: aulas 
previamente gravadas pelo professor que podem ser assistidas pelo aluno dentro de seu 
planejamento de tempo. 
 
Para viabilizar o ensino não presencial (remoto), a escolha do ambiente virtual de 
aprendizagem feita pela FGG foi de integrar o sistema de gestão acadêmica Mentor à 
Plataforma do Google for Education que possibilitou o uso de diversas ferramentas de 
aprendizagem e avaliação.  
 
A partir dessa integração da plataforma Google for Education com o sistema interno da FGG 
alunos, professores e colaboradores passaram a utilizar um novo e-mail institucional (gmail) 
para acesso às ferramentas do Google, como o Classroom, que viabiliza aos docentes manter 
o aprendizado personalizado, garantindo melhor desempenho de suas turmas. Já os alunos 
se beneficiaram com a facilidade da plataforma e ganharam mais tempo para o processo de 
aprendizagem. 
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É importante frisar que o sistema interno da IES (Mentor) é o ambiente oficial em que os 
professores registram as notas, justificam a frequência, descrevem os conteúdos trabalhados, 
as avaliações aplicadas e cronograma das aulas ministradas (Plano de Ensino). O rigor neste 
registro garante o atendimento dos compromissos acadêmicos da IES e comprova o 
cumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais da FGG junto ao seu 
alunado. 
 
Sugeriu-se a avaliação da CPA, com abordagens quali e quantitativamente, verificar o nível de 
satisfação de docentes e discentes no decorrer do primeiro semestre. Registrar quais os 
aprendizados da FGG e dos seus atores institucionais nesse período de pandemia. A partir 
dos resultados apurados foi possível rever os rumos, estabelecer outras estratégias 
pedagógicas exitosas, para enfrentar a “virada” do semestre, que permaneceu com as 
atividades remotas (não presenciais) e para algumas turmas/cursos a implantação do formato 
híbrido de aulas. Aliada a Plataforma Google Education os professores estão utilizando outras 
ferramentas para gravação e transmissão das aulas, tais como: Zoom, Google Meet, Stream 
Yard, Microsoft Teams, Loom. 
 
A interação (professores e acadêmicos), se dá através de fóruns, chats, postagem e 
divulgação das atividades: Google Jamboard, Google Sites, Google Forms, Padlet, 
Mentimeter, Microsoft Teams, Whatsapp, Telegram, Facebook (criação de grupos fechados), 
Instagram (postagens de atividades para além do ambiente da sala de aula). A seguir 
apresentam-se algumas ferramentas de comunicação que estão sendo utilizadas pelo Corpo 
Docente da FGG e a maioria delas disponíveis na Plataforma Google Education. 
 

QUADRO 2 – CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS ATORES INSTITUCIONAIS E COMUNIDADE EXTERNA 

E-mail É uma ferramenta bastante flexível, que suporta comunicação entre “uma pessoa para outra” e “uma pessoa 
para várias pessoas” e que é de uso natural para aqueles que se beneficiam pela tecnologia da informação. É 
uma forma de comunicação que exige a habilidade de escrita. A utilização do e-mail em um ambiente virtual 
possibilitará também registrar as trocas de 
 mensagens, facilitando assim a recuperação de informações para o desenvolvimento de trabalho ou 
mensagens sobre discussões de um determinado assunto. A possibilidade de enviar as mensagens para mais 
de um destinatário facilita também a comunicação entre os sujeitos envolvidos no curso 

Fórum 
 

É uma ferramenta dedicada à discussão em grupo sobre determinados assuntos e que será bastante utilizada 
para atividades colaborativas entre os participantes. Toda a discussão fica registrada e, como é uma 
comunicação assíncrona, os alunos podem fazer consultas e pesquisas sobre o tema antes de dar a sua 
contribuição. Assim como o e-mail, o fórum também exige habilidade na comunicação escrita. 

Chat 
 

É uma ferramenta de comunicação em tempo real utilizada por várias pessoas para a realização de um bate-
papo. As sessões de chat terão como princípio proporcionar a maior interação entre os participantes. 
Diferentemente do fórum, os chats serão voltados para uma discussão menos profunda e mais ágil. 

Wiki É uma ferramenta que permite o trabalho em grupo, que auxilia e estimula a escrita colaborativa de textos, de 
forma síncrona ou assíncrona, via web. Além da edição, ela permite a recuperação do histórico das versões, 
possibilitando tanto ao grupo quanto ao professor resgatar todas as alterações realizadas no texto. O Wiki 
proporcionará às pessoas condições de serem mais participativas e colaborativas na construção do 
conhecimento delas próprias e do grupo.  

Mural 
 

Espaço reservado para todos os participantes disponibilizarem informações consideradas relevantes no 
contexto do curso (recados, indicação de eventos, lembretes). 
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Perfil 
 

“Cartão de visita” de todos os participantes. Nesse espaço pode ser publicado o que cada um julgar relevante 
sobre si mesmo. 

 
Glossário 

Recurso no qual, colaborativamente, os participantes poderão criar e manter uma lista de definições sobre 
conceitos, autores, termos em torno de um mesmo tema. 

Tarefa 
 

Esta ferramenta permite que os participantes encaminhem as tarefas para serem comentadas em particular 
pelo tutor. 

Questionário 
 

Instrumento de organização de questões (verdadeiro-falso, múltipla escolha, associação, etc.) que serão 
arquivadas em uma base de dados. As questões podem ser apresentadas aleatoriamente aos participantes ou 
selecionadas pelo mediador, que programa os feedbacks para cada tipo de resposta. 

Relatórios 
 

Há uma diversidade de relatórios nos ambientes virtuais de aprendizagem que permitirão ao mediador 
mensurar quando, onde, quantas vezes e por quanto tempo cada participante esteve no ambiente. Serão 
indicativos para levantar os dias e horários preferenciais de acesso dos participantes, assim como as 
ferramentas preferidas. Este levantamento permite reorientar as ações do curso.  

Lives Aulas, palestras virtuais organizadas pelo LISC – Laboratório Interdisciplinar de Saúde Coletiva com 
transmissão ao vivo. Para socializar e tornar a proposta pedagógica inclusiva o contéudo fica gravado para 
acesso posterior. 

 
1.3 CAPACITAÇÃO DOCENTE E DISCENTE 

 
Acredita-se que nesse momento de substituição das aulas presenciais por aulas não 
presenciais e híbridas o trabalho dos professores tem papel significativo no sentido de 
assegurar uma boa experiência de aprendizagem, independentemente da solução utilizada. 
Diante do cenário atual, em que são igualmente impactados pela pandemia, apoio da IES 
pessoal e profissional aos seus professores é medida absolutamente fundamental. 
 
Desta forma, para estimular e facilitar o uso dessa nova tecnologia a IES realizou capacitação 
para os docentes no dia 13 de maio de 2020, na ferramenta do Classroom com a professora 
certificada pelo Google, Maria Elena Medeiros Marcos. Para os professores que não puderam 
participar ou mesmo para quem ainda tem dúvidas quanto ao uso das ferramentas, o 
treinamento permaneceu disponível no link  
<https://www.youtube.com/watch?v=  tWs9mqQVUEo&feature=youtu.be>. 
 
Para a continuidade à capacitação sugeriu-se a IES/NDE´s identificar quais professores da 
instituição (prata da casa), tinham interesse em ministrar cursos de curta e média duração. 
Uma atividade constante de capacitação em que os próprios professores são multiplicadores 
e mentores de outros pares, compartilhando e acompanhando a aplicação de práticas 
inovadoras. 
 
A capacitação se estendeu ao corpo discente pelo tutorial produzido pela FGG (Setor de TI) 
para explicar os conceitos básicos do Classroom. Em caso de dúvidas e/ou problemas com o 
acesso ou o uso das ferramentas, a equipe de TI da ACE/FGG está disponível para auxílio 
através do WhatsApp (47) 99960-7191 e os slides da apresentação constam no link < 
https://docs.google.com/presentation/d/1-m3Tp1KJgrKITtT9m3mzNYDx-
TJ6zgBPCSD9554xATU/edit#slide=id.p>.  A Biblioteca FGG possui assinatura contratual de 
Plataformas Digitais para acesso ao Acervo Bibliográfico de todos os cursos (EBSCO 

no%20link
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20tWs9mqQVUEo&feature=youtu.be
https://docs.google.com/presentation/d/1-m3Tp1KJgrKITtT9m3mzNYDx-TJ6zgBPCSD9554xATU/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1-m3Tp1KJgrKITtT9m3mzNYDx-TJ6zgBPCSD9554xATU/edit#slide=id.p
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e Minha Biblioteca), e o treinamento dessas plataformas virtuais são realizadas diretamente 
pelo fornecedor da Minha Biblioteca. Neste momento em que as atividades pedagógicas são 
realizadas de forma remota, percebe-se que o docente precisa desenvolver perfil de curador3, 
desta forma se faz necessário o acompanhamento dos professores em relação a esse novo 
papel de mediador e organizador da informação ao orientar os alunos na construção do 
conhecimento. Cabe, doravante, ao professor conduzir os estudantes neste amplo mundo 
virtual de informações para mediar e auxiliar na seleção do conteúdo mais adequado a 
integralização do seu currículo acadêmico. 
 
1.4 REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS (ESTÁGIOS CURRICULARES 
SUPERVISIONADOS/ OBRIGATÓRIOS) NO DECORRER DO ANO LETIVO DE 2020 

 
O Plano de Trabalho Específico com a descrição das Ações Pedagógicas, com foco na 
Realização das Práticas Profissionais (Estágios Curriculares Supervisionados/Obrigatórios), 
as Atividades Práticas em Laboratórios Especializados e a manutenção/continuidade das 
aulas remotas a partir do segundo semestre (2020/2) em diante, contou com a contribuição 
dos atores institucionais a saber: Direção Geral, Direção Administrativa e Direção Acadêmica, 
PI – Procuradoria Institucional, CA-Conselho Acadêmico, Gestão dos Cursos de Graduação, 
NDE´s, Supervisores e Orientadores de Estágio, Colegiados de Curso, CPA – Comissão 
Própria de Avaliação, setor de TI –Tecnologia da Informação, Marketing e Comunicação e a 
Mantenedora com homologação do CONSU-Conselho Superior da FGG/ACE. 
 
Informa-se que do total de 1216 alunos matriculados e ativos no ano letivo de 2020, 
aproximadamente 9 turmas, 373 estavam em fase de Estágio Curricular Supervisionado. É 
importante ressaltar que a FGG planejou o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 
pedagógicas presenciais em conformidade com a sua capacidade física de atendimento 
disponíveis. 

CURSOS ATIVOS_2020 

DIR 472 

FISIO 271 

PSICO 275 

TO 38 

PED 160 

TOTAL ATIVOS 1216 

                                            

3 O termo “curador” deriva de “curar” e significa “aquele que zela e cuida de alguma coisa e a ela dá atenção”. 

Etimologicamente, a palavra “curadoria” tem origem no termo latino “curator”, que quer dizer “aquele que tem cuidado e 
apreço”. O termo CURADOR é relativamente recente na área de educação, sendo mais comum nas artes (exposições), 
comunicação e no jornalismo, porém atualmente ganha um lugar diferenciado na educação, por conta das novas tecnologias 
aplicadas à área do ensino, em especial à modalidade EAD. 
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  CURSOS ALUNOS_ESTÁGIO 

4A e 4B - DIR 102 

5A e 5B - DIR 101 

5A e 5B - FISIO 56 

5A e 5B - PSICO 59 

 4A - TO 14 

8P - PED 41 

TOTAL ATIVOS 373 

Fonte: Sistema Mentor, Relatório (E-618), extraído em 28/07/20. 

 
2 APRESENTAÇÃO DO PLANCON – PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ACE/FGG EM CONFORMIDADE COM 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL PUBLICADA EM 2021 E 2022 4 

 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAS 

 
Conforme PMJ/SMS (2021) (...) 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/2020, 
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; 

                                            
4 DECRETO ESTADUAL Nº 1408, DE 11 DE AGOSTO DE 2021. Dispõe sobre as atividades essenciais da Educação e regulamenta as 

atividades presenciais nas unidades das Redes Pública e Privada relacionadas à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Nível Médio, 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Técnico, Ensino Superior e afins, durante a pandemia de COVID-19. Art. 12. Fica revogado o 
Decreto nº 1.003, de 14 de dezembro de 2020.Código para verificação: 5DE670GQ. Comunicado SED da Nº 72624/2021. 

 
 
PORTARIA ESTADUAL CONJUNTA SES/SED/DCSC/ nº 1967 de 11/AGOSTO/2021. Art. 1º Estabelecer protocolos de segurança sanitária 
para as atividades escolares/educacionais (curriculares e extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Profissional, 
Ensino Superior e afins, durante a pandemia da COVID- 19. Parágrafo único: Os protocolos estabelecidos nesta Portaria aplicam-se aos 
estabelecimentos de ensino públicos e privados (particulares, comunitários, filantrópicos e confessionais) independente do nível,  
etapa, modalidade de ensino, número de alunos ou de trabalhadores, no que couber a cada estabelecimento. Diário Oficial Eletrônico de 
Santa Catarina SC - Nº 21.583.. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de 

chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), acesso no endereço  eletrônico http:// www.doe.sea.sc.gov.br.   
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2. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de 
uma doença grave; e 
3. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos. 
 
A ocorrência da COVID-19, bem como as medidas tomadas na Política Nacional de Proteção 
e Defesa Civil, definida pela Lei n°12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente, estamos em 
estado de calamidade pública, decretada em decorrência de um desastre de natureza 
biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE, 
1.5.1.1.0).  
 
No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto 
Legislativo n° 6, de 20 de março, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública, nos termos 
da solicitação do Presidente da República. 
 
Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres - CIGERD ocorreu no dia 14 de março/2020, 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 (MEC) 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 aulas, conforme Lei nº 14.040 de agosto de 2020 que estabelece normas 
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 
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reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009. 
 
O impacto potencial da COVID-19 é elevado devido, entre outros aspectos: 
 
A. a propagação do vírus ser fácil e rápida; 
B. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 
14 dias); 
C. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos 
populacionais com grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com 
problemas cardíacos; 
D. a possibilidade de gerar sobrecarga e, mesmo, ruptura, nos sistemas e serviços de saúde e 
assistência social (podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação; e 
E. 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 das instituições de saúde municipais, estaduais, federais e 
internacionais. As atividades a desenvolver devem ser, sempre, proporcionais e adaptadas ao 
nível de risco definido pelas instituições responsáveis. 
 
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a 
preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não 
ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo 
aos primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço na fase 
de transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou 
sustentada.  
 
Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor 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. 
 
A Secretaria Municipal de Educação Joinville - SED em articulação com as entidades e 
segmentos do Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 de âmbito 
educacional, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua 
responsabilidade perante as escolas dos diversos níveis de escolaridade e respectivas 
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comunidades escolares/acadêmicas joinvilenses (alunos, professores, funcionários e 
familiares de todos eles), elaborou o PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-
EDU/COVID-19 Joinville). 
 

2.2 DEFINIÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

 
Para o entendimento sobre o que é atividade essencial disposta no ordenamento legal do 
Estado de Santa Catarina, destaca-se a Lei n°18.032, de 8/12/2020 que dispõe no seu Art. 1°, 
inciso X o que é atividade essencial, conforme segue: 
 
Art. 1º Consideram-se atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, ainda que em 
situação de emergência ou calamidade pública: ...  
X - atividades educacionais, aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada de 
ensino; municipal, estadual e federal, relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, 
nível médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino técnico, ensino superior e afins, 
apenas durante a pandemia de COVID-19.  
 
Nesse sentido o Decreto n°562 publicado em abril de 2020 está vinculado à referida Lei 
n°18.032, de 8/12/2020. 
 
2.3 OBJETIVO GERAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL- PLANCON-EDU/COVID-19 – 
PMJ/JLLE 

 
Fortalecer os processos de governança do sistema educativo no município, 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. 
 

2.3.1 Objetivos Específicos do Plancon-Edu/covid-19  – PMJ/Jlle  
 
A. Identificar os cenários gerais de riscos dos estabelecimentos de ensino dos diversos graus 
do município (ameaças, nos territórios envolvidos, ameaças, vulnerabilidades e capacidades 
instaladas ou a instalar); 
B. Definir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar os protocolos operacionais 
específicos, aplicáveis às diversas atividades escolares dos diversos níveis, cumprindo todas 
as recomendações oficiais; 
C. Estabelecer um Sistema de Comando Operacional que oriente, acompanhe, monitore e 
avalie as dinâmicas e ações definidas e sua aplicação no município em especial, na retomada 
de atividades presenciais; 
D. Assegurar informação constante de boletins atualizados e outros materiais sobre a 
pandemia, formas de contágio e formas de prevenção; 
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E. Garantir uma eficiente comunicação interna (com escolas do município e seus alunos, 
professores e funcionários) e externa (com pais e população em geral); 
F. Determinar quais os recursos necessários e possíveis a serem mobilizados para dar uma 
resposta efetiva e competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-
19; 
G. Planejar ações gerais de resposta/mitigação e recuperação, aplicáveis e adaptáveis pela 
generalidade dos estabelecimentos de ensino, com devidas adaptações, por eles promovidas; 
H. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas 
estratégias frente aos resultados esperados; 
I. Ajudar a gerir as escolas a lidar com eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando 
para que, de imediato, possam usufruir de todo o apoio necessário, evitando ou restringindo 
situações de contágio; 
J. Criar condições para que seja possível assegurar a continuidade da missão educativa das 
escolas de todos os tipos e níveis no município, estabelecendo recomendações sobre 
estratégias e metodologias pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no 
atendimento escolar; 
K. Contribuir para garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico 
compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da 
comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e mental/emocional. 
3 SOBRE O PLANEJAMENTO DE RETORNO PRESENCIAL DA ACE/FGG –PARA O ANO LETIVO DE 2022 

 
A FGG – Faculdade Guilherme Guimbala face a ameaça relacionada com a COVID-19, e 
tendo em conta a sua responsabilidade junto aos alunos, professores, funcionários, familiares 
e comunidade externa atendida, elaborou em 2021 a primeira versão do PLANO DE 
CONTINGÊNCIA INSTITUCIONAL, conforme as determinações do PLANO MUNICIPAL DE 
CONTINGÊNCIA (PLANCONEDU/COVID-19 Joinville), de acordo com o estabelecido no 
Decreto Estadual nº 1408, de 11/08/2021 5 e em atendimento a Portaria Conjunta 
SES/SED/DCSC/ nº 1967 de 11/08/2021. 6 
 
A partir da publicação em Janeiro de 2022 de novos ordenamentos legais, a FGG atualizou 
seu PLANCON, terceira edição, conforme segue: 
 

                                            
5 Dispõe sobre as atividades essenciais da Educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades das Redes Pública e Privada 

relacionadas à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Técnico, Ensino Superior e 
afins, durante a pandemia de COVID-19. Art. 12. Fica revogado o Decreto nº 1.003, de 14 de dezembro de 2020.Código para verificação: 
5DE670GQ. Comunicado SED da Nº 72624/2021. (DECRETO ESTADUAL Nº 1408, DE 11 DE AGOSTO DE 2021). 

 
6 Destaca-se que as citadas portarias foram revogadas a partir das novas publicações em 2022. Portaria Conjunta SES_SED_DCSC 

nº 1967, de 12/08/202, publicada no DOU/SC nº21.583, que estabelece protocolos de segurança sanitária para as atividades 
escolares/educacionais (curriculares e extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Profissional, Ensino Superior e 
afins, durante a pandemia da COVID- 19 (alterada pela Portaria nº 2851, de 04.11.21). (Revogada pela Portaria Normativa Conjunta -
SES/SED/DCSC Nº 79 de 18.01.2022). 
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual/SC nº 1.669, de 11/01/2022, publicado em 12/01/2022, 
sobre o retorno das aulas presenciais da rede pública e privada de SC de todas as 
modalidades de ensino; 
 
CONSIDERANDO a Portaria Normativa Conjunta SES nº 79, de 18/01/2022, que estabelece 
protocolos de segurança sanitária para as atividades escolares/educacionais (curriculares e 
extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Especial, Educação 
Profissional, Ensino Superior e afins, durante a pandemia da COVID-19. 
 
CONSIDERANDO a Nota de Esclarecimento do CNE- Conselho Nacional de Educação, de 
27/01/2022, sobre o retorno das atividades presenciais de todas as modalidades de ensino; 
 
O MEC/CNE (2022), recomenda às IES que em consonância com o disposto na 
Resolução CNE/CP nº 2/2021, considera a necessidade premente de retorno à 
presencialidade das atividades de aprendizado em todos os níveis, etapas ou 
modalidades de ensino, bem como a permanente obrigação dos sistemas de ensino 
Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e das redes e instituições 
abrangentes em todos os níveis educacionais, públicos ou particulares, de zelarem pela 
segurança e manutenção da saúde da comunidade escolar e do conjunto da sociedade 
inclusiva. 
 

1. O retorno presencial às aulas e atividades educacionais deve ser a 
prioridade do país em relação à educação nacional de todos os níveis, 
considerando os déficits de aprendizado constatados desde o ano de 
2020. 
 
1.1 No entanto, é absolutamente necessário adotar providências, ainda 
que temporárias e de curto prazo, para garantir a segurança das 
comunidades escolares, estudantes, professores e funcionários, suas 
famílias e do conjunto da sociedade inclusiva. 
 
2. Os sistemas de ensino Federal, Estaduais, Municipais e do Distrito 
Federal e as redes e instituições, abrangentes em todos os níveis 
educacionais, públicos ou particulares, devem, assim, considerar a 
aplicação dos dispositivos legais em articulação com as normas 
estabelecidas por autoridades federais, estaduais, municipais e distrital 
dos sistemas de ensino, para a organização das atividades escolares e 
execução de seus calendários e programas ao início do 1º semestre do 
ano de 2022. 
 
2.1 Os sistemas de ensino estabelecerão critérios para a tomada de 
decisão acerca da necessidade de suspensão temporária da 
presencialidade, mesmo que de forma parcial, bem como de eventual 
realização de nova gestão do calendário, sobretudo no que concerne à 
sua forma de organização, realização ou reposição de atividades 
acadêmicas e escolares.  



 

22 
 

3. As redes e sistemas de ensino e instituições de educação, públicas e 
particulares, em todos os níveis, etapas ou modalidades de aprendizado, 
deverão observar o disposto na resolução 02 de 05 de agosto de 2021, 
nos termos dos artigos 2º e 11 da Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto 
de 2021, no que diz respeito ao processo de preparação de retorno às 
atividades escolares ou acadêmicas em 2022. 

 

 
3.1  ATORES INSTITUCIONAIS /POPULAÇÃO ALVO DA ACE/FGG 

 
Público alvo: todos os alunos, professores, funcionários (profissionais da educação), 
denominados doravante de atores institucionais, além dos prestadores de serviço e da 
comunidade externa que utiliza os serviços das clínicas e núcleos da ACE/FGG.  
 
Conforme o Plano de Contingência Municipal (PLANCONEDU/COVID-19 Joinville), as 
definições relacionadas ao cenário de pandemia são os seguintes: 
 
a) Caso suspeito de  
COVID-19: 

Indivíduo com sintomas gripais, incluindo pelo menos dois dos seguintes sinais e sintomas: 
febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 
distúrbios olfativos ou gustativos (perda de olfato ou paladar). Em crianças considera-se 
também obstrução nasal. A febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) 
podem estar presentes. 

b) Contato: Indivíduo que esteve em contato próximo a um caso de COVID-19 durante seu período de 
transmissibilidade (entre dois dias antes e dez dias após o aparecimento dos sintomas). 
Considera-se como contato próximo estar a menos de um metro de distância por um 
período mínimo de 15 minutos ou contato físico direto, por exemplo, um aperto de mãos. 

c) Transmissibilidade: Período em que o indivíduo com COVID-19 transmite a doença, considera-se de 2 (dois) 
dias antes a 10 (dez) dias após o início dos sintomas. 

d) Incubação: Período entre o contato do indivíduo com o vírus e o desenvolvimento da doença, variando 
de um a quatorze dias do contato com caso de COVID-19. 

e) Exames de 
diagnóstico: 

Biologia Molecular (RT-PCR) e Pesquisa de Antígeno são coletados no período de 
sintomas, preferencialmente entre 1º e 7º dia e identificam se o indivíduo está com COVID-
19. Testes sorológicos para detecção de anticorpos (IgM, IgG ou IgA) são coletados após o 
aparecimento de sintomas, preferencialmente após o 10º dia e identificam se o indivíduo 
teve contato com o vírus causador da COVID-19. 

 
3.2 SOBRE A VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 

 
Conforme a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 79 de 18/01/2022 , Art. 9º A vacinação 
contra o Coronavírus (COVID-19), inclusive doses de reforços, é obrigatória para todos os 
trabalhadores da Educação (professores, segundos professores, auxiliares, equipe técnica, 
administrativa, pedagógica, limpeza, alimentação, serviços gerais, transporte escolar, 
terceirizados, estagiários e voluntários) que atuam na Educação Básica, Educação 
Profissional, Educação Especial, no Ensino Superior e afins, das redes de ensino públicas e 
privadas do Estado de Santa Catarina, a partir da data em que a aplicação estiver disponível 
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para o grupo prioritário e/ou faixa etária, de acordo programação de vacinação contra a 
COVID-19, conforme estabelecido pelo órgão de saúde responsável. 
 
Desta forma, o Setor de RH da FGG consultará, diretamente, no site da PMJ                                                         
< https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/realizar-pre-cadastro-para-vacinacao-da-covid-19/, 
para comprovar a situação de vacina de cada colaborador (técnico e docente). Esta 
comprovação será arquivada no setor de Recursos Humanos da IES.  
 
A impossibilidade de se submeter à vacinação contra a Covid-19 deverá ser comunicada ao 
Gestor/Coordenador do Curso, e devidamente comprovada por meio de documentos 
entregues ao setor de RH da FGG que fundamentam a razão clínica da não imunização. 
 

 
 

Fonte: https://www.vacinajoinville.com.br/, 2022. 

 
De acordo com a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 79 de 18/01/2022, os trabalhadores 
da Educação que se encontram em trabalho remoto por motivo de coabitar com idoso com 
doença crônica, sejam da administração geral ou da educação, deverão retomar as atividades 
presenciais, a partir da publicação desta Portaria. 
 
 
 
 
 

https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/realizar-pre-cadastro-para-vacinacao-da-covid-19/
https://www.vacinajoinville.com.br/
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QUADRO 4 - MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO NA PRESENÇA DE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 NO 

AMBIENTE ACADÊMICO 
 

1. Identificar o(a) aluno(a) e ou funcionário com sintomas gripais; 

2. Direcionar o(a) aluno(a) e ou funcionário para local isolado, pré-estabelecido pela IES; 

3. Realizar contato com pais/responsáveis para buscar o aluno na escola; 

4. Orientar pais/responsáveis e funcionários sobre necessidade de avaliação por serviço de saúde 
(sugere-se UBS – Unidade Básica de Saúde); 

5. Comunicar a UBS de referência do território escolar para monitoramento do caso suspeito; 

6. A avaliação médica permitirá definir se o caso se enquadra como suspeito de COVID-19 ou não.  

7. Caso o aluno/funcionário não se dirija a um serviço de saúde, será considerado como caso confirmado 

e as atividades da turma seguirão o fluxo definido para tal. 

8. Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação precoce de sintomas compatíveis com a 
COVID-19 (febre aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios 
olfativos ou gustativos); 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
 

 

QUADRO 5 - SITUAÇÃO A) ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, QUE SEGUEM AS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

PRECONIZADAS 
 

1. Caso suspeito identificado é afastado das atividades escolares por 10 dias a partir do aparecimento de 
sintomas, e/ou com resultado de exame (RT-PCR ou Antígeno) positivo para COVID-19 E/OU com avaliação 
médica que confirme a suspeita de COVID-19; 

2. Considerando o cumprimento das medidas de segurança na sala de aula (uso de máscara e álcool gel, 
manutenção da distância de segurança e ventilação do ambiente), os alunos e professores mantêm as 
atividades e são monitorados por 14 dias, a contar do último contato com caso suspeito, pela UBS 
(independentemente do resultado do exame do caso suspeito); 

3. Se nenhum aluno ou professor, além do caso suspeito, apresentar sintomas gripais no período de 14 dias, 
as atividades podem ser mantidas regularmente; 

4. Se um segundo aluno ou professor da turma/sala apresentar sintomas gripais no período de 14 dias, a 
direção escolar deve comunicar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do território da escola imediatamente e a 
avaliação da suspensão das atividades da turma será discutida pela vigilância sanitária e epidemiológica; 

5. Os demais locais de convívio no ambiente escolar (cantina, refeitório) também poderão ser incluídos no 
monitoramento; 

6. Para retorno às atividades são considerados os seguintes critérios, a serem monitorados pela UBS e pelas 
vigilâncias epidemiológica e sanitária:  

(a) Resultado do exame para COVID-19 (RT-PCR ou Antígeno) do caso suspeito,  

(b) Aparecimento de sintomas em outros integrantes da turma dentro dos 14 dias de monitoramento,  

(c) Cumprimento do período de isolamento quando o caso índice não coletar o exame ou coletar e ter 
resultado positivo (10 dias para caso suspeito/confirmado e 14 dias para demais integrantes da turma). 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
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3.3 VULNERABILIDADES 
 

A FGG toma em consideração, na definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades 
gerais e específicas descritas pelos órgãos municipais (PLANCON/EDU/COVID-19 Joinville), 
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 a 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 cientifica 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 social, isolamento social, uso de mascaras, entre outros); 
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco; 
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos; 
i. dependência de meios de transportes coletivos urbanos, eventualmente saturados; 
j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação; 
k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos como 
computadores e notebooks e problemas na conexão a internet. 
l. horário único de acesso as aulas 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; 
 
 

3.4 SOBRE AS ALUNAS GESTANTES 

 
A Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 79 de 18/01/2022, Art. 10 descreve que: “As trabalhadoras 
e alunas gestantes, por conta do disposto no art. 1º da Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio 
de 2021, permanecerão afastadas, ficando à disposição para exercer as atividades em seu 
domicílio, por meio de trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância e por meio de 
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atividades pedagógicas, devidamente acompanhadas pelos professores, no caso das alunas 
gestantes.” 
 
A FGG adotará o acompanhamento das alunas gestantes por meio de atividades 
domiciliares que serão elaboradas, organizadas, orientadas, acompanhadas e avaliadas 
pelos professores titulares das respectivas disciplinas. Não será adotado regime de atividades 
acadêmicas e pedagógicas remotas ou híbridas.   
 
Os demais estudantes que por razões médicas em decorrência da COVID-19 não puderem 
retornar ao regime presencial, deverão comprovar a necessidade de afastamento por laudo 
médico protocolado junto a Secretaria Acadêmica da FGG. 
 
Desta forma, a implantação de Atividades Domiciliares para outros casos médicos de 
comorbidades poderão ser avaliados pela Gestão do Curso, mediante preenchimento de 
requerimento na Secretaria Acadêmica e entrega de laudos médicos comprobatórios para 
análise. 
 
QUADRO 3 – CASOS DE COMORBIDADES E DOENÇAS CRÔNICAS  

 
I - gestantes e puérperas; 
II - obesidade grave; 
III - asma; 
IV - doença congênita ou rara ou genética ou autoimune; 
V - neoplasias; 
VI - imunodeprimidos; 
VII - hemoglobinopatia grave; 
VIII - doenças cardiovasculares; 
IX - doenças neurológicas crônicas; 
X - diabetes mellitus. 

 
O estudante deverá ser reavaliado semestralmente, reapresentando novo laudo que 
demonstre a necessidade da continuidade do afastamento ou a possibilidade de retorno às 
atividades presenciais. 
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4 AÇÕES EFETIVAS DA ACE/FGG PARA O RETORNO GRADATIVO DAS AULAS PRESENCIAIS 
ADOTADAS NO ANO LETIVO DE 2021  
 

A FGG considera já ter instaladas e está em fase de instalação das seguintes capacidades 
descritas nos quadros 6 e 7, respectivamente: 
 
QUADRO 6 - CAPACIDADES INSTALADAS 

● Demarcar espaços com o distanciamento respeitando o distanciamento de no mínimo 1m a 1,5m de raio nas 
dependências de uso coletivo. 

● Medir e conferir a capacidade de pessoas nos espaços de uso coletivo. 

● Aquisição dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e coletivos e disponibilização de demais materiais 
conforme Diretrizes, Dinâmicas e Ações Operacionais (DAOP) de Medidas Sanitárias para retornar com 
segurança. 

● Estabelecer as regras de higiene pessoal. 

● Restringir o acesso a espaços que não serão utilizados. 

● Organizar o controle de acesso conforme Diretrizes Sanitárias. 

● Estabelecer local para isolamento de casos suspeitos de COVID-19. 

● Levantar o número de estudantes e as respectivas turmas que frequentarão o Sistema Remoto ou Híbrido de 
Ensino. 

● Levantar o número de professores/funcionários do grupo de risco. 

● Cobrar assinatura do Termo de Responsabilização do Sistema Híbrido. (Anexo 2) 

● Organizar o atendimento (horário de entrada e saída, horário dos funcionários, professores e alunos). 

● Estabelecer os grupos de estudantes que serão priorizados. 

● Elaborar Plano de Acolhimento 

● Divulgar o Protocolo de Retorno e do atendimento da IES. 

● Formar e capacitar os funcionários. 

● Orientar a comunidade acadêmica sobre o Protocolo de Retorno. 

● Cumprir a reorganização curricular de acordo com as orientações determinadas pela Secretaria de Educação e 
no caso da FGG, vinculada ao Sistema Federal de Ensino as orientações e normativas do MEC. 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
 
QUADRO 7 -  CAPACIDADES A INSTALAR 

● Validar o Plano de Contingência Institucional da FGG pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia 
COVID-19. 

● Realizar controle e monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais 

● Adequar o Projeto Político Pedagógico (PPC) por meio de adendos e/ou anexos para descrever as estratégias 
pedagógicas adotadas conforme as especificidades de cada curso. 

● Capacitar a comunidade acadêmica sobre o Plano de Contingência. 

● Divulgar o Plano de Contingência. 

● Organizar Programa de Recuperação de Estudos. 

● Estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas a rede de atenção pública ou privada; 

● Estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos confirmados 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
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4.1 ATIVIDADES NÃO LIBERADAS E/OU COM MEDIDAS RESTRITIVAS PARA REALIZAÇÃO 
PRESENCIAL NA IES 

 
a) Suspender as atividades do tipo excursões e passeios externos; 
b) Suspender, as atividades que envolvam aglomerações, tais como festas, 

comemorações, reuniões para entrega de avaliações, formaturas, feiras, 
apresentações teatrais, entre outras; 

c) É vedado o uso de quadras e ambientes para público externo de forma concomitante 
com os alunos; 

d) Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes afixados em locais visíveis, 
contendo orientações de utilização apenas para pessoas com dificuldades ou 
limitações para deslocamento; 

e) Não é permitida a implementação de programas e projetos intersetoriais ou atividades 
que são desenvolvidas por profissionais que não fazem parte do corpo docente da 
unidade escolar, 

f) Não poderão ocorrer programas presenciais simultaneamente na mesma turma. 
 

OBS: A FGG poderá realizar outorga de grau (colações em gabinete), para número reduzido 
de estudantes concluintes, cumprindo as regras sanitárias. 
 
 

4.2 NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO 
 

Este plano de contingência da ACE/FGG, adaptado a partir do modelo sugerido pela 
SES/PMJ vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos nos Quadros 8 e 9, e por sua vez 
estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo 
utilizada pelo Ministério da Saúde (MS) em suas análises. Tal terminologia tende a ser 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: 

 
QUADRO 8 - PREPARAÇÃO; RESPOSTA (SUBDIVIDIDA EM CONTENÇÃO E MITIGAÇÃO) E RECUPERAÇÃO 

FASES SUB FASES CARACTERÍSTICAS PLANCON 
MUNICIPAL 

Preparação  Não existe epidemia ou existe em outros países de forma 
ainda não ameaçadora. O Município de Joinville 
desenvolveu o Plano de Enfrentamento para COVID - 19 
estando vigente desde março de 2020, início da Pandemia. 

 

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 

Alerta (quando 
somente há 
ocorrências 
em outros 
estados) e 
 
Perigo Iminente 
(quando há 
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importados) e vigilância de entradas 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 o vírus e entra em transmissão local.  
Considera-se na fase de Contenção duas subfases 
Contenção Inicial e Contenção Alargada. Município 
encontra-se em transmissão comunitária, neste sentido, o 
município avalia a Matriz de Risco do Estado, disponibilizada 
no site (coronavírus.sc.gov.br). Através da avaliação do 
mapa de Risco, saem os decretos que regularizam as 
medidas sanitárias para o município. 

casos 
Importados no 
estado, 
mas sem 
cadeias de 
transmissão. 

 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. 
Joinville segue as orientações do Estado, de acordo com a 
matriz de Risco, onde traz indicadores/parâmetros que 
conforme alterações desses indicadores há mudanças no 
cenário das atividades comerciais. Dentre esses indicadores 
estão: número de casos, taxas de ocupação de leitos 
hospitalares, casos ativos. 
 

A realização de atividades dentro dos estabelecimentos 
de ensino, como festas, comemorações, reuniões para 
entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências, 
apresentações teatrais, entre outras, deverão seguir: 

a) Para realização de eventos de até 500 participantes, o 
estabelecimento de ensino deve evitar atividades que 
causem aglomerações, mantendo as regras sanitárias de 
distanciamento referentes a cada tipo de evento, dando 
preferência a locais externos e com ventilação natural, 
devendo ser obrigatório o uso de máscaras de proteção 
facial conforme a faixa etária para todos os participantes; 

b) Para realização de eventos de grande porte ou de 
massa acima de 500 participantes, incluindo eventos 
esportivos, será obrigatório o cumprimento do protocolo 
Evento Seguro, conforme orienta a Portaria SES Nº 1398 
de 23 de dezembro de 2021, ou outra que vier a substitui-
la 
c) Preferencialmente evitar as atividades com contato 

Emergência de 
Saúde 
Pública 
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físico; 

d) Desestimular o uso de elevadores, por meio de 
cartazes afixados em locais visíveis, contendo 
orientações de utilização apenas para pessoas com 
dificuldades ou limitações para deslocamento; 

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 parte similares às previstas para a fase de Contenção.  

 

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

contingência. Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
 

4.3 DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS - (DAOP) 
 

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (DAOP) a serem implementadas encontram-se, 
em seguida, indicadas. Nesse planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e 
ações foi sugerido pelo PlanCon/Edu a utilização a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5W 
(das iniciais do nome em inglês) são: W1) porque será feito; W2) o que será feito(ação); W3) 
onde será feito (local): W4) quando será feito (prazo); W5) quem o fará (responsável).  
 
4.4 DAOP´S REFERENTES AS MEDIDAS SANITÁRIAS 
 

As ações descritas no quadro 9 atendem a Portaria Conjunta n° 792/2020, de 13/10/2020, 
bem como, o cumprimento nas orientações dispostas na Portaria Conjunta SES/SED/DCSC 
nº 79 de 18/01/2022  e, também, seguem as orientações do PLANCON/ MUNICIPAL/ 
EDU/COVID19.  
 
As citadas orientações estão organizadas em medidas sanitárias Administrativas, Higiene 
Pessoal, Readequação de Espaços Físicos para Circulação Pessoal, Distanciamento Social, 
Higienização e Sanitização de Ambientes, Higienização de Materiais e Instrumentos Didáticos 
e Pessoais.   
 



 

31 
 

Desta forma, em atendimento a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC Nº 79 DE 18/01/2022 , Art. 
11 que tem como objetivo orientar e fazer cumprir as medidas de Proteção Contra a Infecção 
de COVID-19, bem como as medidas para Identificação e Condução de Casos Suspeitos ou 
Confirmados do COVID-19, a seguir apresentam-se os quadros com a descrição das ações a 
fim de combater e mitigar o contágio. 
 
QUADRO 9 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA, EM ATENDIMENTO A PORTARIA CONJUNTA 
N° 792/2020, DE 13/10/2020, N° 792/2020, DE 13/10/2020, A PORTARIA CONJUNTA SES/SED/DCSC Nº 79 DE 18/01/2022  

E CONFORME ORIENTAÇÕES DO PLANCON/EDU/COVID19 

 

Ação (1): Orientar e fazer cumprir as Medidas Administrativas  

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

Salas de 
Aula e 

Demais 
Ambientes 

da IES 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Patrimônio 

Organizar cada sala de aula, de forma que cada 
aluno utilize, todos os dias, a mesma mesa e a 
mesma cadeira; 

PPC´s  
Quadro de 
Horários/ 

Disciplinas 

Imediato Gestores de Curso 
Secretaria 
Acadêmica 

Reenquadrar, dentro do possível, as grades 
(quadro) de horários de cada turma, de forma a 
condensar as aulas do mesmo professor, 
permitindo que cada professor mude o mínimo 
possível de sala; 

Site e outras 
mídias de 

comunicação 

Imediato e 
Permanente 

Setor de MKT e TI Adotar estratégias eficazes de comunicação com a 
comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a 
audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS a 
pessoas com deficiência auditiva e/ou surdez; 

Sistema de 
Gestão 

Acadêmica 
Mentor 

Imediato e 
Permanente 

Secretaria Acadêmica Providenciar a atualização dos contatos de 
emergência dos alunos (também dos responsáveis, 
quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do 
retorno das aulas, assim como mantê-los 
permanentemente atualizados no sistema de 
gestão acadêmica da IES (Mentor); 

Google 
Classroom 

Imediato e 
Permanente 

Mantenedora e 
Gestores de Curso 

Priorizar reuniões administrativas por vídeo 
conferência; quando não for possível, reduzir ao 
máximo o número de participantes e sua duração. 
Em extensão para as pessoas com necessidades 
especiais, buscar assessoria e suporte dos serviços 
de Educação Especial para adequações e acesso 
às informações; 

IES Imediato Mantenedora e 
Gestores de Curso 

Suspender todas as atividades festivas da IES, 
como festas e formaturas. E se necessário realizar 
colações de grau, dar preferência às colações 
remotas e/ou no caso da presencialidade adotar as 
medidas de segurança cabíveis;  

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC 
 

Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e 
trabalhadores sobre as medidas de prevenção, 
monitoramento e controle da transmissão do 
COVID-19, com ênfase na correta utilização, troca, 
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higienização e descarte de máscaras, bem como na 
adequada higienização das mãos e de objetos, na 
manutenção da etiqueta respiratória e no respeito 
ao distanciamento social seguro, sempre em 
linguagem acessível para toda a comunidade 
escolar; 
 
Capacitar os trabalhadores sobre o uso dos 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) 
apropriados, diante do risco de infecção pela 
COVID-19, para a realização das atividades, dentre 
eles máscaras e, quando necessário, luvas; 

IES 
Ambientes 

Físico e 
Virtual 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de MKT 

 

Comunicar as normas de condutas relativas ao uso 
dos espaços físicos e a prevenção e controle do 
COVID-19, em linguagem acessível a comunidade 
escolar e, quando aplicável, afixar cartazes com as 
mesmas normas em locais visíveis e de circulação, 
tais como: acessos aos estabelecimentos, salas de 
aula, banheiros, refeitórios, cantinas, corredores, 
dentre outros; 

 
Informar as alterações de rotina e mudanças de 
trajeto e objetos com antecedência a os alunos com 
deficiência visual e Transtorno de Espectro Autista 
(TEA); 

IES Imediato Mantenedora e 
Gestores de Curso 

GEEC 

Gerenciar o funcionamento da IES, avaliando a 
adequação da continuidade das aulas, cancelando-
as, se necessário e, quando aplicável, contemplar o 
possível fechamento temporário do 
estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas 
alguma sala, edifício ou instalação).  
Os responsáveis pelas instituições de ensino, 
devem acompanhar juntamente com as autoridades 
de saúde locais, a evolução de casos positivos nos 
seus municípios e nos adjacentes, de forma a 
gerenciar o funcionamento do estabelecimento, 
conforme estabelecido no Plano de Contingência 
do Município e da Instituição de Ensino, conforme 
determina a Nota Informativa nº 002/2021 ou outra 
que vier a substitui-la e orientações dos órgãos 
sanitários. 

IES Imediato Mantenedora e 
Gestores de Curso 

Assegurar que trabalhadores e alunos do 
Grupo de Risco permaneçam em casa, sem 
prejuízo de remuneração e de acompanhamento 
das aulas, respectivamente. 
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Ação (2): Orientar e fazer cumprir as Medidas de Higiene Pessoal e Sanitização 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de MKT 

 

Divulgar para alunos e trabalhadores a 
necessidade e a importância de evitar tocar olhos, 
nariz e boca, além de higienizar sistematicamente 
as mãos, especialmente nas seguintes situações: 
 
a) após o uso de transporte público; 
b) ao chegar ao estabelecimento de ensino; 
c) após tocar em superfícies tais como: 
maçanetas das portas, corrimãos, botões de 
elevadores, interruptores; 
d) após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; 
e) antes e após o uso do banheiro 
f) antes de manipular alimentos; 
g) antes de tocar em utensílios higienizados; 
h) antes e após  manipular alimentos; 
k) após a limpeza de um local e/ou utilizar 
vassouras, panos e materiais de higienização; 
l) após remover lixo e outros resíduos; 
m) após trocar de sapatos; 
n) antes e após o uso dos espaços coletivos; 
o) antes de iniciar e após uma nova atividade. 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos 
ambientes do estabelecimento de ensino, 
dispensadores de álcool 70% ou preparações 
antissépticas de efeito similar, devendo ser 
orientada e estimulada a constante higienização 
das mãos; 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Corpo Docente e 
Técnico 
Administrativo 
 

É obrigatório o uso de máscaras de proteção 
individual, de tecido não tecido (TNT), tecido de 
algodão ou do tipo PFF2/NP5 por todos os alunos a 
partir dos 6 anos de idade trabalhadores da 
educação e visitantes, durante todo o período de 
permanência no estabelecimento de ensino. 
 
Para alunos menores de 6 anos e para aqueles 
portadores de deficiências ou transtornos que 
tornem difícil o uso de máscaras, orienta-se o 
seguinte: 

a) Crianças 0 a 2 anos e 11 meses de idade, não 
devem utilizar máscaras, devido ao risco de asfixia; 

b) Crianças de 3 a 5 anos e 11 meses de idade, só 
devem utilizar máscaras sob supervisão; 

c) Alunos com transtorno do espectro autista, com 
deficiência intelectual, com deficiências sensoriais 
ou com quaisquer outras deficiências que as 
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impeçam de fazer o uso adequado de máscara de 
proteção facial, a obrigação será dispensada, 
conforme declaração médica, que poderá ser obtida 
por meio digital, de acordo com Lei nº 14019/2020 . 

O atestado médico de que trata a alínea c, deve 
conter o motivo pelo qual a pessoa com deficiência 
não pode estar utilizando a máscara, que é um 
equipamento extremamente importante para 
proteção individual. 

Orienta-se que os estudantes da educação 
especial, que em virtude das suas especificidades 
não conseguem permanecer com a máscara, para 
que os profissionais que o atendem (professores, 
segundo professores, professores de AEE, entre 
outros) realizem intervenções no sentido de 
possibilitar a aprendizagem do uso da máscara, 
podendo ser utilizadas estratégias de 
temporalidade,(aumento gradativo do tempo de uso 
da máscara) e pedagógicas, sendo fundamental a 
participação da família nesse processo. 

Para os profissionais da educação que atuam com 
estudantes que não se adequam ao uso de 
máscaras, recomenda-se o uso de máscaras tipo 
N95/PFF2, principalmente em locais pouco 
ventilados. Na indisponibilidade do referido 
equipamento, orienta-se proteção dupla, utilizando 
máscara descartável e máscara de tecido 
concomitantemente, formando dupla barreira, 
recomenda-se além do uso da máscara, utilizar 
também o face shield. 

Para as máscaras descartáveis ou de tecido não 
tecido (TNT) ou de tecido de algodão, orienta-se 
que a troca seja realizada a cada 2 (duas) horas ou 
quando se tornar úmida (se antes deste tempo), 
conforme previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de 
abril de 2020, ou outros regramentos que venham a 
substitui-la. 

Para as máscaras modelo N95/PFF2, orienta-se a 
utilização durante todo o período de atuação, 
podendo ser alternado o uso com máscaras do tipo 
descartável ou tecido, nos intervalos das aulas. 
Para higienização da máscara, não se recomenda a 
utilização de álcool nem lavação. A máscara após 
cada uso, deve ser deixada em ambiente ventilado 
por 3 dias até a próxima utilização. A máscara deve 
ser descartada, quando apresentar sinais de 
desgaste, como surgimento de fiapos, 
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afrouxamento dos elásticos ou do ajuste da face. 
Realizar teste de vedação, cobrir a N95/PFF2 com 
as mãos higienizadas em concha, sem forçar a 
máscara sobre o rosto, soprar suavemente, se 
houver fuga de ar a máscara deve ser descartada. 
Seguir sempre as orientações do fabricante. 

A máscara face shield deverá ser higienizada 
periodicamente, conforme instruções do fabricante. 

Designar e identificar locais e recipientes 
adequados para descarte correto de máscaras 
usadas; 

 
 
 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 
 

Coordenação de 
Curso 

 

Disponibilizar álcool a 70% ou preparações 
antissépticas de efeito similar para cada professor, 
recomendando a frequente higienização das mãos; 
 
Os professores devem higienizar as mãos e 
substituir a máscaras ao final de cada aula (a cada 
mudança de sala) e ao final do seu turno; 

 Imediato e 
Permanente 

Cada Indivíduo Manter as unhas cortadas ou aparadas, os cabelos 
presos e evitar o uso de adornos, como anéis e 
brinco 

IES 
Salas de 

Aula 
Autorizadas 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de MKT 

 

Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados 
necessários a serem adotados em casa e no 
caminho entre o domicílio e o estabelecimento de 
ensino; 

IES 
Salas de 

Aula 
Autorizadas 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de MKT 

 

Orientar alunos e trabalhadores a usar lenços 
descartáveis para higiene nasal e bucal e a 
descartá-los imediatamente em lixeira com 
tampa, preferencialmente de acionamento por 
pedal ou outro dispositivo; 
Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e 
visitantes a aplicação da "etiqueta da tosse"; 

IES 
Salas de 

Aula 
Autorizadas 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de MKT 

 

Orientar alunos com deficiência visual a realizarem 
a higiene das mãos, bem como de sua bengala de 
uso pessoal após a utilização, principalmente, ao 
andar em espaços abertos. 
Propor que as atividades pedagógicas sejam 
realizadas em espaços abertos e/ou bem 
ventilados. 
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Ação (3): Orientar e fazer cumprir as Medidas de Readequação Dos Espaços Físicos para Circulação 

Pessoal  

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Readequar os espaços físicos, respeitando o 
distanciamento mínimo de 1,0 (um metro) a 1,5 
m (um metro e meio) em sala de aula. Nas 
atividades de em espaços abertos, deve-se 
manter distância de 1,5 m entre pessoas; 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Organizar o espaço da sala de aula, quando 
possível, de forma que cada estudante se 
acomode individualmente, de forma a utilizar 
todos os dias à mesma mesa e a mesma 
cadeira, identificando-as; 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Demarcar o piso dos espaços físicos, a fim de 
facilitar o cumprimento das medidas de 
distanciamento social, especialmente nas salas 
de aula, bibliotecas, refeitórios e em outros 
ambientes coletivos; 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Implementar sentido único nos corredores, para 
coordenar os fluxos de entrada, circulação e 
saída de alunos e trabalhadores, respeitando o 
distanciamento mínimo entre as pessoas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imediato e 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Organizar as entradas e as saídas dos alunos, 
de forma que não ocorram aglomerações e 
congestionamentos, escalonando os horários; 
 
Estabelecer e respeitar o teto de ocupação 
compreendido como o número máximo permitido 
de pessoas presentes simultaneamente no 
mesmo ambiente, disponibilizando esta 
informação nos locais, conforme previsto na 
legislação do sistema de educação a qual a 
instituição de ensino se enquadra. 
 
Estabelecer sentido único nos corredores, para 
coordenar os fluxos de entrada, circulação e 
saída de alunos e trabalhadores, evitando 
cruzamentos e aglomerações. 
 
Manter as medidas de distanciamento social nos 
espaços coletivos da escola, como, bibliotecas, 
refeitórios, pátios, evitando aglomerações; 
 
Definir pontos exclusivos para entradas e saídas 
nos estabelecimentos que disponham de mais 
de um acesso.  
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Definir e identificar áreas para acessos e saídas, 
de forma a proporcionar condições que evitem 
ou minimizem o cruzamento e 
congestionamentos das pessoas na mesma 
linha de condução, se necessários, escalonar 
horários; 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Gestores de Curso 

Supervisores de 
Clínicas e Núcleos 

 

Evitar o acesso de pais, responsáveis, 
cuidadores ou visitantes no interior das 
dependências dos estabelecimentos de ensino, 
porém, nos casos em que o acesso ocorrer, 
devem ser preservadas as regras de 
distanciamento mínimo obrigatório e o uso de 
máscara; 

IES 
Ambientes 

Físicos 
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Gestores de Curso 

Supervisores de 
Clínicas e Núcleos 

 

Assegurar que todos os alunos, responsáveis ou 
cuidadores, pacientes atendidos pelas clínicas e 
núcleos institucionais (Quadro 15), cumpram as 
regras de uso de máscara e de distanciamento 
mínimo obrigatório nas dependências externas 
do estabelecimento de ensino, quando da 
entrada ou da saída de alunos e, quando 
aplicável, sinalizar no chão a posição a ser 
ocupada por cada pessoa; 

IES 
Equipamentos 

Autorizados 
para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos 
bebedouros que permitam a ingestão de água 
diretamente, de forma que se evite o contato da 
boca do usuário com o equipamento.  
 
Caso não seja possível lacrar ou remover o 
sistema de torneiras com jato de água, o 
bebedouro deve ser substituído por 
equipamento que possibilite a retirada de água 
apenas em copos descartáveis ou recipientes de 
uso individual, mantendo disponível álcool a 
70% ao lado do bebedouro, com recomendação 
de higienização das mãos antes e após a 
retirada da água; 

Barreira 
Sanitária 

Sem 
Obrigatoriedade 

 
 

Permanente 

 
 

Responsabilidade 
Individual 

Fica facultada a aferição da temperatura dos 
alunos, trabalhadores e visitantes, previamente 
ao seu ingresso nas dependências do 
estabelecimento de ensino. A FGG recomenda 
que antes de se deslocar para as dependências 
da Faculdade que o indivíduo/cidadão faça a 
sua própria aferição da temperatura. 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Equipe de Triagem 

Caso algum aluno, trabalhador ou visitante que 
apresente sintomas como tosse seca ou produtiva, 
dor no corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor 
de cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia, 
vômito, o mesmo deverá procurar uma unidade de 
assistência a saúde do município; 
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IES Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Equipe de Triagem 

Manter o distanciamento dos alunos, 
professores, trabalhadores e visitantes de, no 
mínimo, 1,0 (um) metro a 1,5 m (um metro e 
meio), entre as pessoas em todos os ambientes 
do estabelecimento de ensino; 

IES Imediato e 
Permanente 

MKT 
GEEC 

Assegurar o conhecimento das mudanças 
realizadas nos espaços físicos de circulação 
social aos alunos com necessidades especiais; 

IES Imediato e 
Permanente 

MKT 
GEEC 

Comunicar à equipe a importância de estar 
vigilante quanto aos sintomas e de manter 
contato com a administração da unidade caso 
apresentem algum sintoma. 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC 
FIN 

As Cantinas e Lanchonetes terceirizadas, devem 
também atender aos requisitos definidos na 
RDC nº 216/004/ANVISA e na Portaria SES nº 
256 , de 21.04.2020, ou outros regulamentos 
que venham a substituí-la. 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC 
FIN 

Deverá ser mantida a presença de trabalhador 
na entrada e saída do estabelecimento de 
ensino, de modo que se mantenham 
organizados os fluxos de entrada e saída de 
alunos e trabalhadores, a fim de se respeitar as 
medidas de prevenção, especialmente, com 
relação ao uso de máscara, o uso de álcool em 
gel ou preparação antisséptica de efeito similar, 
evitando a aglomeração de pessoas; 

 
 

Ação (4): Orientar e fazer cumprir as Medidas de Distanciamento Social 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

IES Constantemente, 
sempre que for 
necessário.  
 

GEEC 
Equipe Técnico ADM 

Docentes 

XVII - Divulgar e orientar alunos, 
trabalhadores e visitantes que não é 
recomendado durante a pandemia de Covid-
19: 

a) Comportamentos sociais tais como aperto 
de mãos, abraços e beijos; 
b) Compartilhar material escolar, como 

canetas, cadernos, réguas, borrachas e 
similares 

c) Compartilhar objetos pessoais, como 
roupas, copos, escova de cabelo, maquiagens, 
brinquedos e semelhantes 

Setores 
Administrativos 
da IES 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Secretaria Acadêmica  

Manter uma proporção adequada de 
funcionários para os alunos para garantir a 
segurança e o agendamento dos atendimentos 
nos setores administrativos da IES. 
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Organizar para que os alunos permaneçam 
somente nas suas salas de aula, evitando 
espaços comuns e outras salas que não as 
suas; 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Equipe Técnico ADM 

Docentes 

Respeitar o limite definido para capacidade 
máxima de pessoas em cada ambiente, em 
especial, em salas de aulas, bibliotecas, 
ambientes compartilhados, afixando cartazes 
informativos nos locais; 

 
 

Ação (5): Orientar e fazer cumprir as Medidas de Higienização e Sanitização de Ambientes 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

Em todos os 
ambientes das 
instituições de 

ensino.  
 

A cada troca de 
turma  

 

Auxiliares de 
serviços gerais e 

demais envolvidos 
na manutenção da 

instituição de ensino. 
Zeladoria e 
Patrimônio  

 

Fazer higienização de todas as suas áreas, 
antes da retomada das atividades; 
 
Higienizar, a cada troca de turno, as superfícies 
de uso comum em todos os ambientes do 
estabelecimento de ensino, tais como: carteiras, 
cadeiras, maçanetas das portas, corrimãos, 
botões de elevadores, interruptores, puxadores, 
bancos, mesas, acessórios em instalações 
sanitárias, com álcool a 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, 
respeitando a característica do material quanto 
à escolha do produto; 

Equipe de 
Limpeza a IES 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de MKT 

 

Prover treinamento específico sobre 
higienização e desinfecção adequadas de 
materiais, superfícies e ambientes, aos 
trabalhadores responsáveis pela limpeza 

IES Salas de 
Aula, 

Ambientes 
Administrativos 
Equipamentos 

e Materiais  
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e 
higienização regularizados pela ANVISA e ao 
fim que se destinam; 

IES Salas de 
Aula, 

Ambientes 
Administrativos 
Equipamentos 

e Materiais  
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Realizar diariamente procedimentos que 
garantam a higienização dos ambientes do 
estabelecimento, intensificando a limpeza com 
desinfetantes próprios para esta finalidade; 
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IES Salas de 
Aula, 

Ambientes 
Administrativos 
Equipamentos 

e Materiais  
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Higienizar o piso das áreas comuns a cada 
troca de turno, com soluções de hipoclorito de 
sódio 0,1% (água sanitária) ou outro 
desinfetante indicado para este fim; 

IES Salas de 
Aula, 

Ambientes 
Administrativos 
Equipamentos 

e Materiais  
Autorizados 

para Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies 
de uso comum de todos os ambientes do 
estabelecimento de ensino, tais como 
maçanetas das portas, corrimãos, botões de 
elevadores, interruptores, puxadores, bancos, 
mesas, acessórios em instalações sanitárias, 
com álcool 70% ou preparações antissépticas 
ou sanitizantes de efeito similar, respeitando a 
característica do material quanto a escolha do 
produto; 

Banheiros Imediato e 
Permanente 

Setor de Patrimônio 
e Zeladoria 

 

Intensificar a frequência da higienização das 
instalações sanitárias; 

Setores 
Administrativos 
e Salas de 
Aula 
autorizadas 
pela Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de Patrimônio 

e Zeladoria 
 

Intensificar, quando possível, a utilização de 
iluminação natural (com entrada de sol) e a 
manutenção de portas e janelas abertas para a 
ventilação natural do ambiente, tanto para salas 
de aulas, setores administrativos, ambientes 
comuns e de deslocamento. Quando existir 
sistemas de climatização artificial e forem 
aplicáveis os Planos de Manutenção, Operação 
e Controle (PMOC), estes devem estar 
implantados e atualizados. 
 
Os estabelecimentos que possuem ambientes 
internos de ar climatizado artificialmente 
precisam dispor de um Plano de Manutenção 
Operação e Controle (PMOC) dos respectivos 
sistemas de climatização, garantindo a boa 
qualidade e uma adequada taxa de renovação 
do ar, a fim de minimizar os riscos potenciais à 
saúde das pessoas que ocupam esses espaços, 
conforme determinam a Lei Federal nº 13.589 
de 4 de janeiro de 2018 e a Resolução - RE nº 
9, de 16 de janeiro de 2003 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 
 
Os ambientes internos que possuam ventilação 
natural devem ser mantidos com boa circulação 
de ar, com portas e janelas abertas para permitir 
o fluxo de ar externo e a ventilação cruzada e, 
para aumentar a eficácia da ventilação natural, 
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poderão ser utilizados ventiladores de teto em 
baixa velocidade e na direção de fluxo reverso, 
ventiladores de coluna ou parede com fluxo de 
ar direcionado para a parte externa do ambiente 
ou instalação de extratores de ar ou exaustores 
eólicos 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Setor de MKT 

 

Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem 
regularmente os aparelhos celulares com álcool 
70% ou solução sanitizante de efeito similar, 
compatíveis com os respectivos aparelhos; 

 
 

Ação (6): Orientar e fazer cumprir as Medidas de Higienização de Materiais e Instrumentos Didáticos e 

Pessoais 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

Setores 
Administrativos 
e Salas de 
Aula 
autorizadas 
pela Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
 
 

Estabelecer regras para que alunos e 
trabalhadores higienizem a cada troca de 
usuário, os computadores, tablets, 
equipamentos, chaves, instrumentos e materiais 
didáticos empregados em aulas práticas, de 
estudo ou pesquisa, com álcool 70% ou com 
soluções sanitizantes de efeito similar, 
compatíveis com os respectivos aparelhos, 
equipamentos ou instrumentos; 

Salas de Aula 
autorizadas 
pela Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Corpo Docente 

 
 

Manter em sala de aula apenas os materiais 
didáticos estritamente necessários para as 
atividades didático-pedagógicas, retirando ou 
reduzindo a quantidade de livros e outros 
materiais que não são utilizados; 

Biblioteca 
Central da IES 

Imediato e 
Permanente 

GEEC  
Biblioteca 

Assegurar que os livros do acervo da biblioteca, 
após sua utilização ou devolução por alunos, 
devem ser mantidos em quarentena em local 
arejado. Somente retornar para uso após 
quarentena de 3 (três) dias. 

Salas de Aula 
autorizadas 
pela Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Corpo Docente 

 
 

Priorizar atividades com material audiovisual, 
para evitar manuseio de objetos pelos alunos 
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Ação (7): Orientar e fazer cumprir as Medidas de Proteção Contra a Infecção de COVID-19 na 

comunidade acadêmica (Todos os Atores Institucionais) 

 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

Setores 
Administrativos 
e Salas de 
Aula 
autorizadas 
pela Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
 
 

Disponibilizar e exigir que todos (trabalhadores, atores 
institucionais e prestadores de serviço entre outros) utilizem 
máscaras durante todo o período de permanência no 
estabelecimento, sendo estas substituídas conforme 
recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de outros 
EPIs necessários ao desenvolvimento das atividades; 
 
Orientar e estimular a constante higienização das mãos por 
todos os trabalhadores; 
 
Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho; 
 
Utilizar, preferencialmente, espaços abertos para que os 
trabalhadores e demais atores institucionais realizem suas 
refeições ou lanches. Evitar a utilização da sala de 
professores (ou afins) para realizar alimentação. 

Setores 
Administrativos 
e Salas de 
Aula 
autorizadas 
pela Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
 
 

Capacitar os trabalhadores (atores institucionais), 
disponibilizar e exigir o uso dos Equipamentos de Proteção 
Individuais (EPIs) apropriados, diante do risco de infecção 
pelo COVID-19, para a realização das atividades, dentre eles 
máscaras e, quando necessário, luvas 
 
Para os profissionais da educação que atuam com estudantes 
que não se adequam a o uso de máscaras e/ou 
distanciamento social, recomenda-se o uso de máscaras tipo 
N95/PFF2, principalmente em locais pouco ventilados. Na 
indisponibilidade do referido equipamento, orienta-se 
proteção dupla, utilizando máscara descartável e máscara de 
tecido concomitantemente, formando dupla barreira, 
recomenda-se além do uso da máscara, utilizar também o 
face shield. 

Setores 
Administrativos 
e Salas de 
Aula 
autorizadas 
pela Uso 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
Patrimônio 

 
 

Manter uma distância de, no mínimo, e 1m a 1,5m de raio (um 
metro e meio) entre os trabalhadores (colaboradores 
institucionais), disponibilizar e exigir o uso. Se não houver 
como atender a esta distância, instalar barreiras físicas nas 
estações de trabalho ou proteção com protetor facial rígido 
(tipo face shield), além do uso da máscara; 
A máscara face shield deverá ser higienizada periodicamente, 
conforme instruções do fabricante. 

Clínicas Imediato / 
Permanente 

GEEC 
Supervisores 
de Estágio 

Recomendar que os trabalhadores não retornem as suas 
casas diariamente com suas roupas de trabalho, quando 
estes utilizarem uniforme. O uniforme dos acadêmicos deve 
ser trocado diariamente e usado exclusivamente no local de 
armazenamento, preparo e distribuição de alimentos.  
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Barreira 
Sanitária 

Imediato e 
Permanente 

GEEC 
 
 

Monitorar os trabalhadores com vistas a identificação precoce 
de sintomas compatíveis com a COVID-19 (febre aferida ou 
referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfativos ou gustativos) 

Clínicas e 
Núcleos 
Autorizados 
para Uso 

Imediato / 
Permanente 

GEEC 
Supervisores 
de Estágio e 
Gestores de 
Curso 

Programar a utilização de vestiários, sala dos professores (ou 
afins), espaços de convivência e outros, a fim de evitar 
agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos 
internos e de entrada e saída). Caso a atividade necessite da 
utilização de uniformes, é importante orientar aos 
trabalhadores a ordem de desparamentação, e o último EPI a 
ser descartado deve ser a máscara; 

IES Imediato / 
Permanente 

GEEC 
Mantenedora 

Seguir as recomendações do Programa de Prevenção dos 
Riscos Ambientais (PPRA), em especial as relativas aos 
Equipamentos de Proteção Individual; 

   Cumprir o estabelecido para os trabalhadores sintomáticos ou 
confirmados para COVID-19 não devem retornar ao trabalho 
antes de atender aos critérios para interromper o isolamento 
domiciliar. 

 
 
 
 
 

Ação (8): Orientar e fazer cumprir as Medidas para Identificação e Condução de Casos Suspeitos ou 

Confirmados para COVID-19 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

IES Conforme 
Demanda 

Gestores de 
Curso 

Informar ao responsável pelo estabelecimento de ensino (RL – 
Representante Legal) ou ao profissional de referência no 
estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal ou 
convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com 
COVID-19; 

IES Conforme 
Demanda 

GEEC Realizar o monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com 
sintomas de síndrome gripal, em todos os turnos; 
 
O monitoramento de casos suspeitos deverá ser mantido e, caso o 
aluno, trabalhador ou visitante apresente temperatura corporal maior 
ou igual a 37,8º ou sintomas como: tosse seca ou produtiva, dor no 
corpo, dor de garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, 
lesões na pele, diarreia, vômito, este deverá ser orientado a procurar 
uma unidade de assistência à saúde do município, sendo promovido 
o isolamento imediato. 

IES Conforme 
Demanda 

GEEC Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais, para 
conduzirem as ações quando se depararem com individuo com 
síndrome gripal; 

IES Conforme 
Demanda 

GEEC 
Patrimônio 

Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar uma 
sala de isolamento para casos que apresentem sintomas de 
síndrome gripal, preferencialmente com ventilação natural; 
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   Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente 
os sintomas gripais e realizar as seguintes ações: 
 
a) se aluno for menor de idade, comunicar imediatamente aos pais 
ou responsáveis, mantendo-o em área segregada de outros alunos, 
sob supervisão de um responsável trabalhador da instituição, 
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI, 
aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os devidos 
encaminhamentos pelos familiares ou 
responsáveis; 
 
b) se aluno for maior de idade, mantê-lo em área segregada com 
acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento, 
respeitando as medidas de distanciamento e utilização de EPI até a 
definição dos encaminhamentos; 
 
c) se for trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente 
das suas atividades até elucidação do diagnóstico 

   Definir fluxos claros de condução e saída dos casos suspeitos da 
sala de isolamento e do estabelecimento escolar; 

 Antes do 
retorno às 

aulas 
presenciais 
e durante a 
pandemia. 

 

GEEC 
Gestores de 

Curso 

Notificar e encaminhar imediatamente os casos suspeitos para a 
Vigilância Epidemiológica local, para orientações, encaminhamentos 
e testagem, seguindo as orientações da Nota Informativa 002/2021 
ou outra que vier a substituí-la; 

  GEEC 
Zeladoria 

Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das superfícies 
utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento; 

  GEEC 

 
Os casos confirmados ou suspeitos para COVID-19 devem ser 
imediatamente afastados do ambiente escolar, seguindo as 
orientações sobre isolamento e quarentena de casos de Covid-19 
disponibilizado no Manual de Orientações da COVID-19 (vírus 
SARS-CoV-2) de Santa Catarina, disponível na guia publicações em 
https://www.dive.sc.gov.br/index.php/covid-19-coronavirus, e a Nota 
Informativa SES nº 002/2021, ou outra que vier a substituí-la. 

 A partir do 
retorno às 

aulas 
presenciais 
e durante a 
pandemia. 

GEEC 
Secretaria 
Acadêmica 

Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os 
trabalhadores e alunos afastados para isolamento por COVID-19; 

 A partir do 
retorno às 

aulas 
presenciais 
e durante a 
pandemia. 

 

Gestores de 
Curso 

Secretaria 
Acadêmica, 
NAE, FIN 

Monitorar o retorno dos alunos após a alta e a autorização da área 
da saúde, evitando evasão e abandono escolar; 
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NDE/IES Imediato Gestores de 
Curso 

 

Acompanhar a implementação dos programas e projetos 
intersetoriais, que são desenvolvidos por profissionais que não 
fazem parte do corpo docente da unidade escolar; 

Turmas 
Ativas 

Imediato Gestores de 
Curso 

 

Estabelecer escalonamento dos intervalos para as classes, evitando 
aglomerações em corredores e outros espaços; 

Turmas 
Ativas 

Imediato Gestores  
Professores  

Proibir a utilização de materiais didáticos que sejam manuseados por 
vários alunos ao mesmo tempo ou sequencialmente, a não ser que 
eles possam ser limpos e desinfectados após cada uso; 

 
 
 

Ação (9): Orientar e fazer cumprir as Medidas Específicas para Educação Especial. Ações para alunos 

incluídos nas escolas regulares ou pacientes atendidos pelas Clínicas da IES 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

IES Imediato e 
Permanente 

Zeladoria 
Patrimônio 

Organizar na sala de aula, espaço adequado para que o aluno/paciente 
com deficiência visual possa guardar sua máquina braille e livros em 
braille, bem como estabelecer uma medida de cuidados de higienização 
deste material; 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC Estabelecer entre escola e pais, as formas de condução das atividades 
dos alunos com necessidades especiais, de maneira a ampliar 
a segurança e a reintegração destes no ambiente escolar; 

IES Imediato e 
Permanente 

 Estabelecer profissionais responsáveis pela entrada e saída do 
aluno/paciente, evitando a entrada de pais ou responsáveis no 
estabelecimento; 

IES Imediato e 
Permanente 

Zeladoria Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de andadores e 
carrinhos dos alunos cadeirantes; 

IES Imediato e 
Permanente 

Professor Orientar os alunos/pacientes sobre a higiene de materiais de uso 
individual tais como: regletes, sorobã, bengala, lupas, telescópios, etc.; 

IES Imediato e 
Permanente 

Professor Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de mãos e demais 
medidas de prevenção e controle; 

IES Imediato e 
Permanente 

Professor Garantir o distanciamento em sala de no mínimo 1,0 (um) metro a 1,5m 
entre um aluno/paciente e outro; 

IES Imediato e 
Permanente 

Professor Orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras. Os alunos/pacientes 
que não aceitam o uso de máscara devem passar por um trabalho de 
orientação, bem como suas famílias; 

IES Imediato e 
Permanente 

Professor Para pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência 
intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras 
deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de 
proteção facial, a obrigação será dispensada, conforme declaração 
médica, que poderá ser obtida por meio digital, de acordo com Lei nº 
14019/2020 . 
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Ação (10): Medidas Aos Servidores e Prestadores de Serviço 

Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC Reforçar seus cuidados pessoais lavando sempre as mãos com 
água e sabão e que, sistematicamente, utilizem o álcool 70% para 
higienização das mãos; 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC Estar capacitados quanto à forma adequada de uso dos 
dispositivos de segurança sanitária (máscara, face shield), tanto 
para a colocação quanto para a retirada, troca, substituição, 
higienização e descarte; 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC Trocar de roupa ou uniforme ao final de cada turno ou expediente 
no retorno às suas residências; 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020), adaptado à realidade e 
condições físicas e materiais da ACE/FGG. 

 
 
 
4.5 PROCEDIMENTOS PARA CASOS SUSPEITOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
 

De acordo com a determinação do PLANCON, em CASO SUSPEITO DE COVID-19: Indivíduo 
com sintomas gripais, incluindo febre e/ou calafrio e/ou tosse e/ou coriza e/ou obstrução nasal 
e/ou dor de garganta e/ou falta de sensibilidade para olfato ou paladar E/OU dor de cabeça.  
 
Na identificação de um caso suspeito de COVID-19 a IES deve isolá-lo em local determinado, 
e contatar pais ou responsáveis, para avaliação médica imediata (em UBS de referência ou 
Ligue Saúde).  
 
Somente a partir da avaliação médica e possível dar seguimento as condutas de isolamento 
no ambiente escolar. A partir da identificação do caso suspeito de COVID-19 a escola deve 
comunicar a Unidade Básica de Saúde - UBS de referência ou o contato com Ligue Saúde 
(3481-5165) imediatamente, para monitoramento.   
 
Estas recomendações acima citadas estão detalhadamente descritas no Guia de Vigilância 
Epidemiológica - Emergenciais de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavirus 2019 (MS - Agosto/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
 

QUADRO 10 - DAOP- DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS: MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

O quê - Ação Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

Organização de 
quadro de 
horários 
alternados por 
turma 

Turmas 
Ativas 

Imediato e 
Permanente 

Gestores de Curso Definição de cronograma com horários 
diferentes para entrada e saída das turmas 
e para recreios e intervalos  

Orientar cada 
sistema de ensino 
com relação à 
organização 
curricular 

Turmas 
Ativas 

Conforme 
demanda 

Gestores de Curso Garantir o planejamento da 
avaliação/revisão formativa e diagnóstica 

 Turmas 
Ativas 

Conforme 
demanda 

Gestores de Curso Elaborar instrumentos de avaliação 
diagnóstica que atendam às 
especificidades 
dos estudantes e busquem mitigar ou 
eliminar as desigualdades educacionais 

 Turmas 
Ativas 

Durante e 
após a 

pandemia 
 

Organização 
realizada pelos 

Gestores 
de Curso 

equipe/pedagógica 
em consonância 
com o trabalho 
realizado pelos 

docentes. 

Realizar avaliação diagnóstica de cada 
estudante, por meio da observação do 
desenvolvimento em relação aos objetivos 
de aprendizagem e habilidades que se 
procurou desenvolver com as atividades 
pedagógicas não presenciais e construir 
um programa de recuperação, caso 
necessário 

   Gestores 
de Curso/NDE 

Setor de TI 

Promover o aprimoramento do uso das 
TICs nas propostas pedagógicas 

   Gestores de Curso Adequar o Projeto Político-Pedagógico, 
considerando o contexto vigente 

   Gestores de Curso 
NDE 

Reforçar a importância do planejamento 
pedagógico interdisciplinar 

   LISC Desenvolver estratégias pedagógicas de 
prevenção à COVID-19, de forma a 
estimular os estudantes e servidores a se 
apropriarem dos conceitos estabelecidos 
nas diretrizes sanitárias 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
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QUADRO 11 - DAOP- DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS: MEDIDAS DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

O quê - Ação Local Prazo Responsável Descrição da Atividade 

Reforçar a  
prevenção 
da doença, 
orientando os 
profissionais 
da educação 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC Reforçar as medidas de prevenção da 
doença, orientando os profissionais da 
educação a respeito de diretrizes como: 
• distanciamento social; 
• uso de máscaras; 
• higiene das mãos; 
• limpeza do ambiente de trabalho; 
• afastamento de sintomáticos; 
• monitoramento dos sintomas; 
• boa ventilação dos ambientes. 

Realizar 
triagem dos 
atores institucionais 
da IES 
 
Orientar os  
profissionais 
da educação 
identificados 
como casos 
suspeitos de 
COVID-19 a 

IES Imediato e 
Permanente 

GEEC Os casos confirmados ou suspeitos para 
COVID-19 devem ser imediatamente 
afastados do ambiente escolar, seguindo as 
orientações sobre isolamento e quarentena 
de casos de Covid-19 disponibilizado no 
Manual de Orientações da COVID-19 (vírus 
SARS-CoV-2) de Santa Catarina, disponível 
na guia publicações em 
https://www.dive.sc.gov.br/index.php/covid-
19-coronavirus, e a Nota Informativa SES nº 
002/2021, ou outra que vier a substituí-la. 

Garantir a 
comunidade 
Escolar (atores 
Institucionais) seja 
formada, para um 
retorno 
seguro às 
atividades 
presenciais 

   Elaborar e/ou compartilhar uma cartilha, 
manuais, posts e comunicados de 
orientação sobre os cuidados básicos de 
prevenção à COVID-19, e disponibilizá-la 
pela internet para as comunidades escolares 

Encaminhar para o 
acolhimento 
e acompanhamento 

   Promover campanhas motivacionais e 
debates para reflexão, por meio de 
formações virtuais (interinstitucionais), sobre 
as incertezas da comunidade escolar com 
relação à nova realidade 

    Acompanhar o pós-retorno: direção e 
colegas devem permanecer atentos a 
comportamento, frequência, desempenho, 
etc., de alunos e professores, e realizar 
encaminhamento especializado 
imediatamente, em caso de observação de 
depressão, tristeza, ansiedade, medo, ou 
culpa, entre outros 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
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4.6 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, de maior ou menor eficácia das diferentes dinâmicas 
e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos, de questões que seja 
necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento 
expedito e em relatórios conforme modelos do Caderno de Apoio PLANCON COVID-19. 
QUADRO 12 - MODELO – EXEMPLO DE BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS 

DINÂMICAS E AÇÕES 
OPERACIONAIS 

ENCAMINHAMENTOS SOLUÇÕES ASPECTOS 
FACILITADORES 

DIFICULTADORES 

Gestão de Pessoas Atestado médico. 
Necessidade de 
isolamento social, apoio 
psicopedagógico, 
formação e treinamento  

   

Medidas Sanitárias 
 
 
 

    

Questões Pedagógicas 
 
 
 

    

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020) e Caderno de Apoio PLANCON COVID-19. 
(Out/2020). 
QUADRO 13 - SETORES E CLÍNICAS DA FGG MAPEADAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Setor Grau de 
Risco 

Ações de Distanciamento 

Auditório Moderado marcação de fila de mínimo 1,0m (um) metro a 1,5m (um metro e 
meio); limites de ocupação; trabalho em escala 

Salas de Aula liberadas para 
utilização 

Moderado M1, M2, F1, auditório e demais salas identificadas no ensalamento 
a seguir descrito 

Clínicas e Núcleos das áreas 
da Saúde e Pedagogia 

Alto marcação de fila de mínimo 1,0m (um) metro a 1,5m (um metro e 
meio); limites de ocupação; trabalho em escala 

NPJ – Núcleo de Prática 
Jurídica – NEMAPE- Núcleo de 
Extensão Maria da Penha 

Alto marcação de fila de mínimo 1,0m (um) metro a 1,5m (um metro e 
meio); limites de ocupação; trabalho em escala 

Biblioteca Moderado marcação de fila de mínimo 1,0m (um) metro a 1,5m (um metro e 
meio), limites de ocupação; trabalho em escala, sala de reuniões 
em grupo fechadas 

Instalações Administrativas Alto marcação de fila de mínimo 1,0m (um) metro a 1,5m (um metro e 
meio), limites de ocupação; trabalho em escala, sala de reuniões 
em grupo fechadas 

Fonte: Plano Municipal de Contingência-Educação - PlanCon-Edu Escolar (2020). 
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1Considerando o fluxo e o contato entre pessoas 
2Data provável de reabertura, que deverá ser planejada pelo GEEC de Biossegurança 
3Orientações básicas de ações de distanciamento social, sendo que as demais ações, 
deverão ser planejadas pelo GEEC em conformidade com o Plano de Contingência. 
 

4.7 ATUALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO PLANCON FGG, CONFORME O DECRETO 
ESTADUAL Nº 1669/JANEIRO/22 

 
Art. 1º Este Decreto estabelece as condições gerais para as atividades presenciais na área da 
Educação, para as etapas da Educação Básica, da Educação Profissional, da Educação Especial, do 
Ensino Superior e afins nas Redes Pública e Privada de Ensino, no Estado de Santa Catarina, durante 
a pandemia da COVID-1 9. 
 
Parágrafo único. Aos estudantes que, por razões médicas em decorrência da COVID-19, não 
puderem retornar ao regime presencial, desde que comprovado por laudo médico, a rede de ensino 
deverá oferecer estratégias de atendimento, assegurando o ensino-aprendizagem do estudante. 
 
Art. 2º Todas as instituições de ensino, públicas e privadas, deverão adotar o regime de atendimento 
presencial, considerando todas as medidas sanitárias em vigor e incluindo os seguintes parâmetros: 
 
I - uso obrigatório de máscaras de proteção individual conforme regulamentação específica, 
respeitando os limites de faixa etária e de grupos específicos; 
II - instalação de dispensadores e disponibilização de frascos de álcool a 70% para higienização das 
mãos em locais estratégicos, a fim de facilitar seu uso frequente; 
III - intensificação da higienização de superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas, corrimãos e outros), 
bem como de ambientes (salas de aula, refeitórios, cozinhas, banheiros e outros); 
IV - os ambientes internos que possuam sistema de climatização contemplado no Plano de 
Manutenção, Operação e Controle (PMOC) devem garantir boa qualidade e adequada taxa de 
renovação do ar, conforme Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA); e 
V - os ambientes internos que possuam ventilação natural devem ser mantidos com boa circulação de 
ar, com portas e janelas abertas para permitir o fluxo de ar externo e a ventilação cruzada e, para 
aumentar a eficácia da ventilação natural, poderão ser utilizados ventiladores de teto em baixa 
velocidade e na direção de fluxo reverso, ventiladores de coluna ou parede com fluxo de ar 
direcionado para a parte externa do ambiente ou instalação de extratores de ar ou exaustores eólicos. 
 
Art. 3º Cada município e cada estabelecimento de ensino ou atividade educacional deverá elaborar e 
manter atualizado o PlanCon-Edu/COVID-19, conforme modelos estabelecidos em portaria conjunta 
da Secretaria de Estado da Educação (SED), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Defesa Civil 
(DC). 
 
Art. 4º Os estabelecimentos de ensino que possuam o PlanCon-Edu/COVID-19 homologado deverão 
proceder à sua revisão, devendo seguir rigorosamente todos os cuidados e regramentos sanitários 
estabelecidos pela SES e por atos de autoridade sanitária e educacional federal, estadual ou 



 

51 
 

municipal, independentemente do nível de risco apresentado na Avaliação de Risco Potencial 
Regionalizado da COVID-19. 
Art. 5º Os estabelecimentos de ensino devem realizar o monitoramento diário dos trabalhadores e 
estudantes que apresentem sinais e sintomas gripais em todos os turnos, isolando-os, e informar 
imediatamente as autoridades de saúde do município para que sejam tomadas as medidas cabíveis 
para diagnóstico, rastreamento e monitoramento de contatos, conforme legislação específica. 
 
Art. 6º A vacinação contra a COVID-19 é obrigatória para todos os trabalhadores da Educação 
(professores, segundos professores, auxiliares, equipe técnica, administrativa e pedagógica, 
funcionários da limpeza, da alimentação, de serviços gerais, do transporte escolar, trabalhadores 
terceirizados, estagiários e voluntários) que atuam na Educação Básica, na Educação Profissional, no 
Ensino Superior e afins das Redes de Ensino Públicas e Privadas do Estado, a partir da data em que a 
aplicação estiver disponível para o grupo prioritário e/ou a faixa etária, de acordo com o Calendário 
Estadual de Vacinação contra a COVID-19. 
 
§ 1º Cópias dos comprovantes de vacinação deverão ser entregues à chefia imediata, para fins de 
registro e controle. 
 
§ 2º A impossibilidade de se submeter à vacinação contra a COVID-19 deverá ser comunicada à chefia 
imediata e devidamente comprovada por meio de documentos que fundamentem a razão clínica da 
não imunização. 
 
Art. 7º As trabalhadoras gestantes, conforme disposto no art. 1º da Lei federal nº 14.151, de 12 de 
maio de 2021, permanecerão afastadas do trabalho presencial, ficando à disposição para exercer as 
atividades em seu domicílio, por meio de trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 
 
Art. 8º A qualquer tempo, havendo agravamento da pandemia de COVID-19 no Estado, as diretrizes 
constantes deste Decreto poderão ser alteradas, no que for necessário, visando a proteção e o 
controle da doença na comunidade escolar, considerando a manifestação dos órgãos de Saúde, 
Educação e colegiados consultivos constituídos. 
 
Art. 9º A SES, a SED e a DC deverão revogar ou adaptar seus atos normativos no prazo de até 15 
(quinze) dias após a publicação deste Decreto. 
 
Art. 10. As instituições de ensino de Educação Básica, Educação Profissional, Educação Especial e 
Ensino Superior e afins, públicas e privadas, terão até o dia 1º de fevereiro de 2022 para readequar 
todas as alterações previstas neste Decreto em seus Planos de Contingência. 
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 12. Fica revogado o Decreto nº 1.408 , de 11 de agosto de 2021. 
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5 SOBRE AS TURMAS ATIVAS DA ACE/FGG - ANO LETIVO DE 2022 
 

Os cursos da FGG adotarão o rodízio e a reeorganização, dentro do possível, do quadro de 
horários de cada curso e turma, de forma a concentrar as aulas para o mesmo professor, 
permitindo que o docente mude o mínimo possível de sala. 
  
 
5.1 HORÁRIOS DE ENTRADA/SAÍDA E INTERVALOS 

 
 
A FGG estabeleceu diversas escalas de horários para entrada/início das aulas a partir das 
18h30min, com 03 períodos distintos para os intervalos (20h30min – 20h40min – 20h50min) e 
saída dos estudantes e professores até, no máximo às 22h.  A FGG acredita que ao 
estabelecer alternância dos intervalos para as turmas (de entrada/saída, recreio), evitará 
aglomerações em corredores e outros espaços de convivência da instituição.  
 
Para realizar lanches e refeições os acadêmicos poderão utilizar os diversos espaços abertos 
com boa ventilação, inclusive o distanciamento interpessoal preconizado de no mínimo 1,5 
metro será mantido pela redistribuição de mesas e cadeiras nas cantinas. 
 
5.2 PESQUISA INTERNA REALIZADA PELA FGG JUNTO AO SEU ALUNADO 

 
O CEPPE – Centro de Pesquisa de Pós Graduação da FGG elaborou e realizou pesquisa 
sobre a real situação de vacinação dos estudantes. A pesquisa aplicada de forma remota, 
ainda está em andamento e pretende atingir no mínimo 70% do corpo discente. Os resultados 
poderão reverter em novas ações no PLANCON da ACE/FGG. 
 
Conforme o mapa de risco do município e as orientações sanitárias dos órgãos competentes a 
IES poderá optar, novamente, para a modalidade remota para as turmas ingressantes. 
 

 
6 TIC´S- TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO 
DA AVALIAÇÃO E DO PROCESSO FORMATIVO DOS ESTUDANTES 

 

A FGG- Faculdade Guilherme Guimbala é uma instituição de ensino superior, eminentemente 
presencial, porém oportuniza diversos recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e 
tecnologias, síncronas e assíncronas, tais como: redes sociais, fóruns, site institucional, blogs; 
chats, teleconferências e/ou videoconferências e programas específicos de computadores 
(softwares) considerados pela IES como objetos de aprendizagem.  
 
Os professores dos Cursos ativos da FGG elaboram apostilas e outros materiais didáticos 
com conteúdo específico das disciplinas ministradas que são disponibilizadas em suportes 
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tradicionais como a Central de Cópias/Xerox ou em suportes eletrônicos via e-mail, grupos de 
WhatsApp e na Central do Professor. 
  
O compartilhamento também se dá pelo sistema de gestão acadêmica Mentor Web, que se 
configura como plataforma AVA- Ambiente Virtual de Aprendizagem, devido as ferramentas 
pedagógicas utilizadas pelos docentes e discentes, inclusive, com relatórios de 
acompanhamento para a gestão do curso. A biblioteca digital é ótima ferramenta de estudos, 
contendo livros e vídeos para facilitar o processo ensino/ aprendizagem. Disponibilizamos a 
plataforma virtual de artigos científicos que contribui plenamente na busca de material para 
pesquisas. APP – laboratório de informática As redes sociais são um mecanismo eficiente de 
informação institucional, os conteúdos disponibilizados favorecem a agilidade e aproximam a 
comunidade discente e docente. 
 
7  INFRA ESTRUTURA FÍSICA 

 
A FGG desenvolve suas atividades acadêmicas na sede da Mantenedora em prédio próprio, 
localizado à Rua São José, n. º 490 – Anita Garibaldi, Município de Joinville/SC. CEP 89202-
010. O acesso as instalações estão de acordo com as condições de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 
208, na NBR 2018, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos n° 5.296/2004, n° 
6.949/2009, n° 7.611/2011 e na Portaria n° 3.284/2003. Os acessos possuem rampas, 
elevadores, piso podotátil e guarda-corpo. A limpeza é realizada diariamente pela equipe de 
zeladoria própria e terceirizada e neste período pandêmico foi intensificada. A seguir 
apresenta-se tabela com a infraestrutura física e metragem dos ambientes de uso e 
convivência da comunidade acadêmica. 
 
 

7.1 INSTALAÇÕES GERAIS 

 
A FGG conta com laboratório de Informática, Clínica Escola, Secretária Acadêmica Única, 
Salas para Arquivo Permanente, NAC, Sala para a Gestão de Cursos, Sala de Professores, 
Salas de Orientação para alunos, Biblioteca.  Todos os ambientes mobiliados com padrão de 
cores e equipamentos, principalmente de informática, iluminação e ar condicionado para o 
bom desempenho das atividades e ainda com um sistema de refrigeração. Ainda possui, 
Cantina, Refeitório, Central de Cópias, Auditório Central, Núcleo de Apoio ao Estudante 
(NAE), sanitários, e área de lazer (Jardim Sensorial). 
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QUADRO 14 – DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS INSTALAÇÕES DA IES – PDI (2021-2025) 

Instalações físicas  ÁREA 
TOTAL (m²)  

Espaço de trabalho_coordenação /gestores            49,80  

Espaço de trabalho_professores TI_tempo integral            12,00  

Sala coletiva de professores             58,00  

Sala_coordenação de extensão e pós_graduação              5,00  

Sala reuniões NDE_núcleo docente estruturante            12,25  

Sala reuniões CPA_comissão própria de avaliação            28,00  

Sala_ouvidoria              5,00  

Sala do NAE - núcleo de apoio psicopedagógico ao estudante              7,80  

Auditório  (capacidade para 80 pessoas) - m1            90,27  

Auditório central (capacidade para 150 pessoas)          215,80  

Biblioteca          758,00  

Sala de estudos 1 (individual/grupo - dentro da biblioteca)            12,00  

Sala de estudos 2 (individual/grupo - dentro da biblioteca)            15,00  

Cabines (15 cabines individuais)              4,00  

Sala de preparação material bibliográfico 10 

Videoteca (sala multimeios)            12,50  

Sala do acervo            85,00  

Sala de xerox_reprografia            72,00  

Banheiro feminino biblioteca              4,50  

Banheiro masculino biblioteca              4,50  

Sala DCE_diretório acadêmico e CA_centro acadêmico   

Rampa de acessibilidade / elevadores   

Laboratórios didáticos de formação básica (informática)            70,35  

Laboratório de anatomia humana  50,00 

Laboratório de biologia/ histologia 50,00 

Laboratório de cinesioterapia 50,00 

Laboratório de habilidades 1 60,00 

Laboratório de habilidades 2 85,00 

Laboratório de tecnologia em reabilitação 25,00 

Laboratório interdisciplinar de saúde coletiva 25,00 

Clínica de fisioterapia 350,00 

Centro de reabilitação infantil (CRI) 80,00 

Instalações administrativas            27,36  
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Setor pessoal (RH)              5,00  

Setor financeiro              9,20  

Secretaria acadêmica integrada_única                
95,40  

Arquivo permanente                
36,00  

Sala_direção_geral                  
5,00  

Sala de aula 1              56,10  

Sala de aula 2             56,10  

Sala de aula 3             56,10  

Sala de aula 4             56,10  

Sala de aula 5            56,10  

Sala de aula 6 (F1) 70,00  

Banheiros_instalações sanitárias fem/masculino            13,00  

Banheiro feminino adaptado            22,45  

Banheiro masculino adaptado            19,20  

Banheiro unissex administrativo              3,15  

Cantina_praça de alimentação - 1            14,00  

Cantina_praça de alimentação - 2            56,00  

Depósito e/ou sala de manutenção_equipamentos            15,00  

Estacionamento- reserva de espaço para idosos e PNE´s  03 VAGAS  

Estacionamento- reserva de espaço para gestores/direção   

Recepção/telefonista            18,85  

Portarias/guaritas   

Área de lazer/espaço livre _convivência/quadras            65,00  

 
QUADRO 15 – DESCRIÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA FGG 

 
Considerando o trabalho da FGG prestado à comunidade externa por meio dos Laboratórios e 
Núcleos, os atendimentos são realizados de forma remota e quando necessário o 
atendimento presencial é feito a partir de agendamentos e com o cumprimento das medidas 
sanitárias. 

Qtde Laboratórios Especializados Objetivos 

1.  Laboratório de Informática (formação 
básica) 

Oferecer suporte no processo aprendizagem, a ser utilizado pelos 
docentes e discentes dos diferentes cursos da FGG destinando-se ao 
desenvolvimento de atividades curriculares e para o uso da Internet 
como ferramenta de pesquisa a assuntos de natureza acadêmica.  

2.  Laboratório de Anatomia Humana e 
Neuroanatomia 

Trazer realidade ao estudo prático instigando o acadêmico a estudar. O 
laboratório tem uma equipe constituída por um técnico de laboratório, 
que faz o controle bioquímico e organizacional do acervo  
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3.  Laboratório de Biologia/ Histologia Potencializar o estudo teórico com manuseio de lâminas preparadas para 
observação de células e tecidos. O laboratório é utilizado como forma de 
ampliação didática nas disciplinas de biologia e histologia, coordenada 
pelos docentes das referidas disciplinas.  

4.  Laboratório de Cinesioterapia É utilizado como forma de ampliação didática na disciplina de 
cinesioterapia e em todas as disciplinas aplicadas a fisioterapia nos 
distintos anos da formação.  

5.  Laboratório de Habilidades 1 Dar suporte metodológico aos docentes e realizar na prática os 
treinamentos de habilidades inerentes a formação acadêmica e 
específica, coordenada pelos docentes das referidas disciplinas. 

6.  Laboratório de Habilidades 2 Trazer uma proposta atual de desenvolver de forma consistente as 
habilidades práticas associadas ao raciocínio clínico, com atividades 
práticas de várias disciplinas são desenvolvidas, práticas de terapia 
manual e avaliação funcional podem utilizar este espaço, bem como 
todas as disciplinas de fisioterapia aplicada. 

7.  Laboratório de Tecnologia em 
Reabilitação 

Potencializar na prática o estudo teórico e desenvolver atividades de 
extensão e pesquisa. É utilizado como polo de desenvolvimento 
tecnológico, onde são projetados e executados equipamentos 
tecnológicos de reabilitação, validados na utilização de atendimentos de 
pacientes de projetos de pesquisa e/ou da clínica escola.  

8.  Laboratório Interdisciplinar de Saúde 
Coletiva 

Oferecer um ambiente de atividades que promovem o encontro de 
conteúdos interdisciplinares teóricos com o cotidiano do trabalho em 
Saúde Coletiva e a implementação de atividades junto à comunidade 
com participação de docentes dos demais cursos.  

9.  Clínica de Fisioterapia Prestar atendimento em fisioterapia musculoesquelética e neurológica. 
Os atendimentos são realizados em consonância com o estágio de 
fisioterapia musculoesquelética e neurologia adulto. Pacientes que não 
possuam plano de saúde ou condição sócio econômica favorável que 
possam desenvolver o tratamento na rede privada Pacientes 
neurológicos adultos, ortopédicos e reumatológicos. 

10.  Centro de Reabilitação Infantil (CRI) Viabilizar uma nova forma de atender os pacientes pediátricos, apresenta 
a interatividade com o meio ambiente e utiliza animais como auxílio na 
adesão ao tratamento, nesta estrutura se realiza o estágio curricular 
obrigatório em neurologia infantil e disponibiliza o atendimento num 
espaço de 80 metros quadrados e o anexo do Jardim Sensorial Maria 
Iracema, os pacientes são provenientes da rede SUS, neste mesmo 
ambiente são realizados o estágio básico de forma agendada. Em 2018 
foram realizados 3.042 atendimentos à 929 pacientes. 
Mecanismo de atendimento de fisioterapia pediátrica, os atendimentos 
são realizados em consonância com o estágio de fisioterapia em 
neuropediatra e projetos de extensão. 

11.  Laboratórios com Unidades 
Hospitalares e Complexo 
Assistencial Conveniados 

A ACE/ FGG tem convênio com a Secretaria de Saúde do Governo do 
Estado de SC, e este permite aos acadêmicos realizarem estágio 
curricular supervisionado nos módulos de Enfermaria Geral e UTI, bem 
como a vivência no ambulatório de reabilitação cardíaca. 
Em 2018 inauguramos o Setor de Fisioterapia Intra-hospitalar do Hospital 
Municipal São José, com intuito de também promover avanços 
tecnológicos e melhorar os processos de reabilitação. 

12.  Laboratório do Desenvolvimento e 
Aprendizagem - LEDA 

Fornecer subsídios a respeito das teorias e práticas relacionados aos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem humana. O laboratório é 
uma extensão da sala de aula estando relacionado com as disciplinas de 
Desenvolvimento, Aprendizagem Psicologia Escolar entre outras. 
A monitoria do Laboratório de Desenvolvimento e Aprendizagem da FGG 
tem por objetivo: 

I. Fazer os empréstimos dos brinquedos, jogos e livros; 
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II.Realizar orientação aos alunos nas dúvidas e dificuldades provenientes 
das matérias de Desenvolvimento, Aprendizagem e Escolar; 

III. Auxiliar os professores da disciplina de desenvolvimento e escolar em 
suas atividades; 

13.  Laboratório de Psicologia Social e 
Comunitária 

- Possibilitar a articulação de práticas sociais e comunitárias aos 
conteúdos das disciplinas de Psicologia Social Comunitária I e II, 
desenvolvendo possibilidades de diálogo com outras disciplinas do curso 
de Psicologia.   
- Promover atividades de ensino, pesquisa e extensão em Psicologia 
Social Comunitária integrando a formação em Psicologia com as políticas 
públicas. O laboratório tem atuação junto aos estágios obrigatórios de 
Licenciatura e de Clínica Infantil e Adulto, assim como aos estágios 
básicos e Trabalhos de Conclusão de Curso. O laboratório desenvolve 
atividades como: grupos de estudos, projetos de pesquisa e de extensão, 
encontros acadêmicos, entre outros. 

14.  Laboratório de Psicanálise - Oferecer aos acadêmicos um espaço no qual possam realizar trocas, 
possibilitando aprofundamento teórico, não apenas relacionado à 
Psicanálise mas, também, das várias vertentes da psicologia e seu 
atendimento clínico, por meio da realização de Grupos de Estudos, 
Projetos de Pesquisa e Extensão e Encontros Acadêmicos. 

15.  Laboratório de Avaliação Psicológica 
- LAP 

- Promover o conhecimento do processo de avaliação psicológica por 
meio do estudo e da aplicação de técnicas de avaliação dos fenômenos 
psicológicos. O laboratório está vinculado às disciplinas de Avaliação I, II 
e III e proporciona aos alunos o acompanhamento da aprendizagem 
neste campo. 

16.  Laboratório de Integração Sensorial  - Integrar os pacientes próximo a natureza, utilizando elementos que 
tragam estímulo sensorial e auxiliem no processo de reabilitação, 
também é espaço de convivência dos docentes e discentes. 

A prioridade da utilização é para fins terapêuticos, porem poderá ser 
utilizado de forma compartilhada para estudos e encontros. 

É realizada pela instituição com auxílio de instituições parceiras 
principalmente nos cuidados do orquidário e ornamentação. 

Utilizando equipamentos diversificados possibilita a combinação entre 
brinquedos e estímulos sensoriais, compondo um ambiente lúdico que 
oferece às crianças atendidas, desafios para melhoria de seu 
desenvolvimento motor, atenção, comportamento, entre outros, 
auxiliando no desempenho de suas atividades escolares e diárias. 
Atende crianças com dificuldades escolares, problemas de função 
executiva, dispraxia, autismo e transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade 

17.  Laboratório de Desempenho 
Funcional 

- Oferecer o planejamento de atividades e treinamento dos pacientes 
para retorno ao trabalho ou desempenho de atividades domiciliares e 
outras que tenham sido interrompidas em decorrência de acidentes, 
perda da memória, AVC/AVE, Alzheimer ou problemas geradores de 
alguma deficiência física ou intelectual.  

18.  Laboratório de Tecnologia Assistiva - Confeccionar de equipamentos e mobiliários adaptados para pessoas 
com deficiência, proporcionando a melhoria e autonomia na realização 
das atividades cotidianas. 

 
 

 
 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHZL_pt-BRBR748BR748&q=alzheimer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjg25io9-DcAhWCHZAKHaJxCg8QkeECCCUoAA
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ANEXO 1 - TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DA IES JUNTO AO MUNICÍPIO E ESTADO 
 
 

Por meio da assinatura deste TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE os 
membros do GEEC- GRUPO ESTRATÉGICO EMERGENCIAL COVID_19 da ACE/FGG 
identificados neste documento declaram, para todos os fins de direito e para quem interessar 
possa, que se comprometem, assumem e responsabilizam-se pessoalmente, solidariamente e 
ilimitadamente, acompanhado da instituição de ensino acima identificada, sob as penas da lei, 
que: 
 
1. O presente PlanCon-Edu Escolar da ACE/FGG foi elaborado com base no modelo do 
PlanCon-Edu, disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/1br689dVt3AIXxwsmzHxfsaiD4gLnucbB/view, conforme 
preconiza a PORTARIA CONJUNTA no 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de setembro de 
2020; 
 
2. Na elaboração do PlanCon-Edu Escolar da ACE/FGG foram seguidas as orientações 
estabelecidas no Plano Municipal de Contingência-Educação bem como protocolos, normas e 
legislação vigentes, comprometendo-se em cumpri-las integralmente; 
 
3. O Plano de Contingência da ACE/FGG, após aprovado pelo Conselho Superior da IES 
ficará disponível para consulta da comunidade (atores institucionais) e para fiscalização das 
autoridades competentes. 
 
 
Joinville, 1° de Fevereiro de 2022. 
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ANEXO 2 –  TERMO DE ADESÃO - RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO ESTÁGIO CURRICULAR 
ACADÊMICO 
 
As medidas de isolamento e segurança impostas em razão da pandemia COVID-19 impediram até o momento o 
desenvolvimento integral das atividades práticas de estágio, mormente aquelas realizadas em ambiente 
hospitalar. Entretanto, os hospitais conveniados estabeleceram novos protocolos que possibilitam a retomada 
parcial dos estágios e concomitantemente a Associação Catarinense de Ensino - ACE/FGG ajustou os módulos 
de estágio, para compor a carga horária total prevista na matriz curricular. 
 
Destarte, considerando que a Associação Catarinense de Ensino - ACE/FGG, em consonância com as diretrizes 
governamentais e da Organização Mundial da Saúde - OMS adotou todos os protocolos de biossegurança com o 
intuito de proteger os atores institucionais e minimizar a propagação do SARS-CoV-2 (Novo Coronavírus COVID-
19), para retorno às atividades relacionadas à prática profissional na forma presencial; considerando que a 
instituição de ensino coloca à disposição dos alunos a opção de concluir os estágio afetados após o término da 
pandemia; considerando que dentre os alunos existem pessoas mais suscetíveis aos efeitos da contaminação, 
em especial os considerados grupo de risco.  
 
O aluno(a) abaixo qualificado(a), declara sua expressa ciência e concordância com a retomada do estágio 
presencial nos termos divulgados pela Direção Geral, Direção Acadêmica e Gestores Acadêmicos de Curso da 
ACE/FGG. 
 
Eu, ______________________________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de 
______________________________________,matrícula n°._________________, série_______, 
turma__________, declaro, para todos os fins de direito, que tenho ciência da oferta das atividades relacionadas 
à prática profissional na forma presencial e estou de acordo com o Cronograma de Estágio em anexo, sem 
prejuízo das demais atividades acadêmicas relacionadas à prática profissional que já foram desenvolvidas ao 
longo do primeiro semestre de 2020 e no decorrer de 2021. Tenho ciência de que a Faculdade Guilherme 
Guimbala – FGG, adotou todas as medidas preventivas ao seu alcance, em conformidade com os protocolos de 
biossegurança, para evitar e mitigar a propagação do SARS-CoV-2.   
 

Joinville, ____________________________ 2022. 
 
 

                                               
Assinatura do Declarante/aluno(a): 
 
CPF:_______________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 

 
Assinatura do Gestor do Curso: 
 
_________________________________________ 
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ANEXO 3 –  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ALVARÁ SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO DE 
ENSINO – VALIDADE ATÉ OUT/2022 
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ANEXO 4 -  PORTARIA NORMATIVA CONJUNTA -SES/SED/DCSC Nº 79 DE 18.01.2022 – (NA ÍNTEGRA) 
 
Estabelece protocolos de segurança sanitária para as atividades escolares/educacionais (curriculares e 
extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Especial, Educação Profissional, 
Ensino Superior e afins, durante a pandemia da COVID-19. 
 
Os Secretários de Estado da Saúde, da Educação e o Chefe da Defesa Civil, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo art. 41 e pelos incisos I, II e IX do § 2º do art. 106 da Lei Complementar nº 741, de 12 de 
junho de 2019 e pelo art. 17 do Decreto Estadual nº 1.371, de 14 de julho de 2021; 
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19); 
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de 
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 
(COVID-19); 
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 
Considerando a Lei nº 18.032 , de 8 de dezembro de 2020, que considera atividades educacionais, aulas 
presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino; municipal, estadual e federal, relacionadas à 
educação infantil, ensino fundamental, nível médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), ensino técnico, ensino 
superior e afins, como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, apenas durante a pandemia de Covid- 
19; 
Considerando o Decreto Estadual nº 1371, de 14 de julho de 2021, que declara 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 da pandemia de COVID-19, e estabelece outras providências; 
Considerando o Decreto Estadual nº 1.669, de 11 de janeiro de 2022 que dispõe sobre as atividades essenciais 
da Educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades das Redes Pública e Privada relacionadas à 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial, 
Ensino Profissional, Ensino Superior e afins, durante a pandemia de COVID-19, e estabelece outras 
providências. 
Considerando a Portaria Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 25 de setembro de 2020, que determina a 
elaboração dos Planos de Contingência: Municipal e Escolares para a Educação COVID-19, a homologação dos 
Planos Escolares e a organização dos Comitês Municipais e Comissões Escolares para o gerenciamento da 
COVID-19 para Educação; 
Resolvem: 
CAPÍTULO I - DOS DISPOSITIVOS GERAIS 
Art. 1º Estabelecer protocolos de segurança sanitária para as atividades escolares/educacionais (curriculares e 
extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Especial, Educação Profissional, Ensino 
Superior e afins, durante a pandemia da COVID-19. 
Parágrafo único. Os protocolos estabelecidos nesta Portaria aplicamse aos estabelecimentos de ensino públicos 
e privados (particulares, comunitários, filantrópicos e confessionais) independentemente do nível, etapa, 
modalidade de ensino, número de alunos ou de trabalhadores, no que couber a cada estabelecimento. 
Art. 2º Os seguintes parâmetros devem ser seguidos por todas as instituições de ensino, públicas e privadas, de 
forma a garantir a segurança sanitária frente ao risco de disseminação da COVID-19 no ambiente escolar: 
CÓPIA DO DECRETO ESTADUAL Nº 1669. 
I - Uso obrigatório de máscaras de proteção individual conforme regulamentação específica, respeitando os 
limites de faixa etária e de grupos específicos; 
II - Instalação de dispensadores e disponibilização de frascos de álcool a 70% para higienização das mãos em 
locais estratégicos, a fim de facilitar seu uso frequente; 
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III - Intensificação da higienização de superfícies (mesas, cadeiras, maçanetas, corrimãos e outros), bem como 
de ambientes (salas de aula, refeitórios, cozinhas, banheiros e outros); 
IV - Os ambientes internos que possuam sistema de climatização contemplado no Plano de Manutenção, 
Operação e Controle (PMOC) devem garantir boa qualidade e adequada taxa de renovação do ar, conforme 
Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); e 
V - Os ambientes internos que possuam ventilação natural devem ser mantidos com boa circulação de ar, com 
portas e janelas abertas para permitir o fluxo de ar externo e a ventilação cruzada e, para aumentar a eficácia da 
ventilação natural, poderão ser utilizados ventiladores de teto em baixa velocidade e na direção de fluxo reverso, 
ventiladores de coluna ou parede com fluxo de ar direcionado para a parte externa do ambiente ou instalação de 
extratores de ar ou exaustores eólicos. 
Art. 3º A vacinação da população catarinense é a principal medida de enfrentamento da pandemia de COVID-19, 
conforme preconiza o Art. 4º do Decreto Estadual 1.317 de 14.07.2021. Dessa forma, os estabelecimentos de 
ensino devem promover a disseminação de informações para alunos, pais e responsáveis sobre a importância 
da vacinação contra a COVID-19 para proteção da comunidade escolar, conforme normas estabelecidas pelo 
Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa 
Catarina, no âmbito do Programa Saúde na Escola. 
Art. 4º Estabelecer entre Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, Comitês Escolares de 
Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 e os órgãos de saúde municipais, fluxo de testagem a ser realizada 
pela rede de saúde, para o diagnóstico de COVID-19 de pessoas sintomáticas e assintomáticos que tiveram 
contato com casos confirmados de COVID-19 como uma importante medida para identificação e isolamento dos 
casos, interrompendo a cadeia de transmissão dentro do ambiente escolar. A medida deverá compor os PlanCon 
Edu/COVID-19 do município e PlanCon-Edu/COVID-19 da instituição de ensino. Encaminhar os casos suspeitos 
para o diagnóstico da COVID-19. 
CAPÍTULO II - DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA EDUCAÇÃO/COVID-19 
Art. 5º O Plano de Contingência para Educação/COVID-19 (PlanCon- Edu/COVID-19) é um instrumento de 
planejamento e preparação da resposta ao desastre de natureza biológica, caracterizado pela Pandemia da 
COVID-19. É organizado pela definição e caracterização do cenário de risco, se explicitam os níveis de 
risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar, definindo-se 
estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19 
Art. 6º Cada município e cada estabelecimento de ensino ou atividade educacional deverá elaborar o Plano de 
Contingência para Educação/COVID-19, conforme modelos estabelecidos na Portaria Conjunta SED/SES/DCSC 
nº 750, de 25 de setembro de 2020. 
Parágrafo único. O Plano de Contingência para Educação/COVID-19 deverá ser acompanhado e monitorado em 
sua execução, sendo revisado e atualizado sempre que necessário, numerando e registrando suas versões, 
mantendo o histórico das atualizações para a comunidade escolar e para a autoridade sanitária competente 
quando solicitado. Publicar no site e na Central do aluno e do professor o PlanCon homologado e atualizado! 
IMPORTANTÍSSIMO - Art. 7º As atividades escolares/educacionais presenciais ficam condicionadas aos 
estabelecimentos de ensino que obtiverem a homologação do Plano de Contingência Escolar para COVID-19 
pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, conforme estabelecido na Portaria 
Conjunta SED/SES/DCSC nº 750, de 25 de setembro de 2020. 
Parágrafo único. Os estabelecimentos de ensino que ainda não possuem seus Planos de Contingência Escolar 
para COVID-19 elaborados têm o prazo de 15 dias úteis, a contar da publicação desta Portaria, para protocolar 
seu PlanCon-Edu/COVID-19, no Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 
 
IMPORTANTÍSSIMO 
Regime Presencial obrigatório - CAPÍTULO III - DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS 
Art. 8º Todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, deverão adotar o regime de atendimento 
presencial, ter seus Planos de Contingência Escolar para a COVID19 (PlanCon-Edu/COVID-19) homologados e 
seguir rigorosamente todas as medidas sanitárias em vigor. 
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§ 1º Os estudantes que por razões médicas em decorrência da COVID-19 não puderem retornar ao regime 
presencial, deverão comprovar a necessidade de afastamento por laudo médico. 
§ 2º Neste casos a rede de ensino deverá oferecer estratégias de atendimento, assegurando o ensino-
aprendizagem do estudante. 
§ 3º O estudante deverá ser reavaliado semestralmente, reapresentando novo laudo que demonstre a 
necessidade da continuidade do afastamento ou a possibilidade de retorno às atividades presenciais. 
 
 
VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA - CAPÍTULO IV - DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO 
Seção I - Da vacinação contra a COVID-19 
Art. 9º A vacinação contra o Coronavírus (COVID-19), inclusive doses de reforços, é obrigatória para todos os 
trabalhadores da Educação (professores, segundos professores, auxiliares, equipe técnica, administrativa, 
pedagógica, limpeza, alimentação, serviços gerais, transporte escolar, terceirizados, estagiários e voluntários) 
que atuam na Educação Básica, Educação Profissional, Educação Especial, no Ensino Superior e afins, das 
redes de ensino públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, a partir da data em que a aplicação estiver 
disponível para o grupo prioritário e/ou faixa etária, de acordo programação de vacinação contra a COVID-19, 
conforme estabelecido pelo órgão de saúde responsável. 
§ 1º Cópias dos comprovantes de vacinação deverão ser entregues à chefia imediata, para fins de registro e 
controle. 
§ 2º A impossibilidade de se submeter à vacinação contra a Covid-19 deverá ser comunicada à chefia imediata e 
devidamente comprovada por meio de documentos que fundamentam a razão clínica da não imunização. 
Art. 10. As trabalhadoras gestantes, por conta do disposto no art. 1º da Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 
2021, permanecerão afastadas, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de 
trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, até que a lei seja revogada ou alterada. 
Seção II - Medidas de proteção contra a infecção de COVID-19 em trabalhadores 
Art. 11. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
administrativas, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 
I - Capacitar os trabalhadores sobre o uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) apropriados, diante 
do risco de infecção pela COVID-19, para a realização das atividades, dentre eles máscaras e, quando 
necessário, luvas; 
II - Exigir que todos (trabalhadores e prestadores de serviço entre outros) utilizem máscaras durante todo o 
período de permanência no estabelecimento, sendo estas substituídas conforme recomendação de uso, sem 
prejuízo da utilização de outros EPIs necessários ao desenvolvimento das atividades; 
REVER os Horários de entrada, intervalo e saída  
- III - Programar a utilização de vestiários, sala dos professores (ou afins), espaços de convivência e outros, a fim 
de evitar agrupamento e cruzamento entre trabalhadores (definir fluxos internos e de entrada e saída). Caso a 
atividade necessite da utilização de uniformes, é importante orientar aos trabalhadores a ordem de 
desparamentação, e o último EPI a ser descartado deve ser a máscara; 
IV - Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas diariamente com suas roupas de trabalho, 
quando estes utilizarem uniforme; 
V - Orientar e estimular a constante higienização das mãos por todos os trabalhadores; 
VI - Priorizar a ventilação natural nos postos de trabalho; 
VII - Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação precoce de sintomas compatíveis com a COVID-19 
(febre aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou 
gustativos); 
VIII - O estabelecimento deve seguir as recomendações do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais 
(PPRA) ou outro programa que vier a substituí-lo, em especial as relativas às medidas de controle; 
IX - Utilizar, preferencialmente, espaços abertos para que os trabalhadores realizem suas refeições ou lanches. 
Evitar a utilização da sala de professores (ou afins) para realizar alimentação. 
CAPÍTULO V - DOS REGRAMENTOS 
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Seção I - Das Medidas Sanitárias 
Subseção I - Medidas Administrativas 
Art. 12. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
administrativas a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 
I - Adotar estratégias eficazes de comunicação com a comunidade escolar, priorizando canais virtuais e a 
audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS a pessoas com deficiência auditiva e/ou surdez; SITE, 
CENTRAL DO ALUNO E DO PROFESSOR, GRUPO DE WHATSAPP DE PROFESSORES E ALUNOS, 
VERIFICAR A AUDIODESCRIÇÃO (PDF) ETC 
II - Manter atualizados os contatos de emergência dos alunos (também dos responsáveis, quando aplicável) e 
dos trabalhadores; 
REUNIÕES REMOTAS COM MUITOS PARTICIIPANTES - III - Priorizar reuniões por videoconferência; quando 
não for possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua duração, manter o espaço com ventilação 
cruzada, mantendo todos os regramentos sanitários. Em extensão para as pessoas com necessidades especiais, 
buscar assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para adequações e acesso às informações; 
IV - As saídas para estudos poderão ser realizadas, devendo atender aos regramentos sanitários: 
a) utilização de máscaras conforme a idade durante todo o período da saída; 
b) a capacidade do veículo de transporte deverá seguir a regulamentação do transporte escolar; 
c) caso ocorra alimentação no período da saída de estudos, deverão ser seguidas as regras de alimentação 
escolar; 
d) evitar a dispersão dos estudantes, procurando restringir a circulação entre grupos diferentes. 
V - A realização de atividades dentro dos estabelecimentos de ensino, como festas, comemorações, reuniões 
para entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências, apresentações teatrais, entre outras, deverão seguir: 
a) Para realização de eventos de até 500 participantes, o estabelecimento de ensino deve evitar atividades que 
causem aglomerações, mantendo as regras sanitárias de distanciamento referentes a cada tipo de evento, 
dando preferência a locais externos e com ventilação natural, devendo ser obrigatório o uso de máscaras de 
proteção facial conforme a faixa etária para todos os participantes; 
b) Para realização de eventos de grande porte ou de massa acima de 500 participantes, incluindo eventos 
esportivos, será obrigatório o cumprimento do protocolo Evento Seguro, conforme orienta a Portaria SES Nº 
1398 de 23 de dezembro de 2021, ou outra que vier a substitui-la. 
VI - As aulas de Educação Física que contemplam o currículo escolar devem seguir o regramento sanitário 
estabelecido na Portaria Conjunta SES/FESPORTE nº 1016 , de 13 de setembro de 2021, ou outra que vier a 
substitui-la, a qual define critérios para a retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas 
esportivas, conforme resultado da matriz de avaliação de risco potencial regional; 
a) É vedado o uso de quadras e ambientes para público externo de forma concomitante com os alunos; 
b) A escola é responsável pelo cumprimento do regulamento sanitário imposto na Portaria Conjunta 
SES/FESPORTE nº 1016 de 13 de setembro de 2021, ou outra que vier a substituí-la quanto ao uso da quadra e 
ambientes esportivos para público externo; 
c) Caso o uso de quadras e ambientes esportivos por público externo seja realizado em horário escolar, o acesso 
aos mesmos deve ser dado de forma independente sem cruzamento com os alunos regulares da escola. 
VII - As aulas de Educação Física, que contemplam o currículo escolar, devem preferencialmente ser planejadas 
e executadas em espaços abertos (ar livre), caso não seja possível, manter a distância de 1 m entre os 
participantes. 
VIII - Fica proibida a prática de esportes que envolvam superfícies e objetos que não possam ser higienizados; 
IX - Preferencialmente evitar as atividades com contato físico; 
X - Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes afixados em locais visíveis, contendo orientações de 
utilização apenas para pessoas com dificuldades ou limitações para deslocamento; 
XI - Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores sobre as medidas de prevenção, 
monitoramento e controle da transmissão da COVID-19, com ênfase na correta utilização, troca, higienização e 
descarte de máscaras em lixeira com tampa e acionamento por pedal ou guardá-la, em caso de máscara de 
tecido, para posterior higienização, bem como na adequada higienização das mãos e de objetos, na manutenção 
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da etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento social seguro, sempre em linguagem acessível para toda 
a comunidade escolar; 
XII - Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e objetos com antecedência a os alunos com 
deficiência visual e Transtorno de Espectro Autista (TEA); 
XIII - Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços físicos e à prevenção e controle da 
COVID-19, em linguagem acessível à comunidade escolar e, manter afixado cartazes com as mesmas normas 
em locais visíveis e de circulação, tais como: acessos aos estabelecimentos, salas de aula, banheiros, 
refeitórios, corredores, dentre outros; 
XIV - Conhecer todos os regramentos sanitários vigentes aplicáveis, documentando e evidenciando as ações 
adotadas pelo estabelecimento de ensino, em decorrência do cumprimento destes regramentos; 
XV - Os responsáveis pelas instituições de ensino, devem acompanhar juntamente com as autoridades de saúde 
locais, a evolução de casos positivos nos seus municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar o 
funcionamento do estabelecimento, conforme estabelecido no Plano de Contingência do Município e da 
Instituição de Ensino, conforme determina a Nota Informativa nº 002/2021 ou outra que vier a substitui-la e 
orientações dos órgãos sanitários. 
XVI - Os programas e projetos intersetoriais, ou atividades que são desenvolvidos por profissionais que não 
fazem parte do corpo docente da unidade escolar, poderão realizar atividades no ambiente escolar conforme os 
seguintes critérios: 
a) deverá ser organizado e planejado de acordo com a necessidade da Unidade Escolar e sob permissão do 
mantenedor; 
b) o trabalhador que atuará no desenvolvimento do programa deverá estar com a imunização contra a COVID-19 
completa; 
c) não poderão ocorrer programas presenciais simultaneamente na mesma turma. 
XVII - Divulgar e orientar alunos, trabalhadores e visitantes que não é recomendado durante a pandemia de 
Covid-19: 
a) Comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos; 
b) Compartilhar material escolar como: canetas, cadernos, réguas, borrachas e similares; 
c) Compartilhar objetos de uso pessoal como: roupas, toalhas, escova de cabelo, maquiagens, brinquedos, 
pratos, copos e similares. 
Subseção II - Medidas de Higiene Pessoal 
Art. 13. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
de higiene pessoal a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 
I - Divulgar para alunos e trabalhadores a necessidade e a importância de evitar tocar olhos, nariz e boca, além 
de higienizar sistematicamente as mãos, especialmente nas seguintes situações: 
a) após o uso de transporte público; 
b) ao chegar ao estabelecimento de ensino; 
c) após tocar em superfícies tais como: maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores; 
d) após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; 
e) antes e após o uso do banheiro; 
f) antes de manipular alimentos; 
g) antes de tocar em utensílios higienizados; 
h) antes e após alimentar os alunos; 
i) antes das refeições; 
j) antes e após cuidar de ferimentos; 
k) após a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de higienização; 
l) após remover lixo e outros resíduos; 
m) após trocar de sapatos; 
n) antes e após o uso dos espaços coletivos; 
o) antes e após iniciar uma nova atividade. 
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II - Disponibilizar em pontos estratégicos, em diversos ambientes do estabelecimento de ensino, dispensadores 
de álcool a 70% ou preparações antissépticas de efeito similar, devendo ser orientada e estimulada à constante 
higienização das mãos; 
ATENÇÃO AOS PROFESSORES! 
III - Disponibilizar álcool a 70% ou preparações antissépticas de efeito similar para cada professor, 
recomendando a frequente higienização das mãos; 
IV - Os professores devem higienizar as mãos e substituir as máscaras ao final de cada aula (a cada mudança 
de sala) e ao final do seu turno; 
V - Os trabalhadores devem manter as unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de 
adornos, como anéis e brincos; 
VI - Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados necessários a serem adotados em casa e no caminho 
entre o domicílio e o estabelecimento de ensino; 
VII - Orientar e estimular os alunos, trabalhadores e visitantes à aplicação da "etiqueta da tosse"; 
VIII - Orientar alunos e trabalhadores a usar lenços descartáveis para higiene nasal e bucal e a descartá-los 
imediatamente em lixeira com tampa, preferencialmente de acionamento por pedal ou outro dispositivo; 
IX - Orientar alunos com deficiência visual a realizarem a higiene das mãos, bem como de sua bengala de uso 
pessoal após a utilização, principalmente, ao andar em espaços abertos. 
X - Propor que as atividades pedagógicas sejam realizadas em espaços abertos e/ou bem ventilados. 
Subseção III - Medida de proteção individual - uso de máscara 
Art. 14. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
de proteção individual em especial ao uso de máscara, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 
I - É obrigatório o uso de máscaras de proteção individual, de tecido não tecido (TNT), tecido de algodão ou do 
tipo PFF2/NP5 por todos os alunos a partir dos 6 anos de idade trabalhadores da educação e visitantes, durante 
todo o período de permanência no estabelecimento de ensino. 
II - Para alunos menores de 6 anos e para aqueles portadores de deficiências ou transtornos que tornem difícil o 
uso de máscaras, orienta-se o seguinte: 
a) Crianças 0 a 2 anos e 11 meses de idade, não devem utilizar máscaras, devido ao risco de asfixia; 
b) Crianças de 3 a 5 anos e 11 meses de idade, só devem utilizar máscaras sob supervisão; 
c) Alunos com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com 
quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, a 
obrigação será dispensada, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, de acordo com 
Lei nº 14019/2020 . 
I - O atestado médico de que trata a alínea c, deve conter o motivo pelo qual a pessoa com deficiência não pode 
estar utilizando a máscara, que é um equipamento extremamente importante para proteção individual. 
II - Orienta-se que os estudantes da educação especial, que em virtude das suas especificidades não 
conseguem permanecer com a máscara, para que os profissionais que o atendem (professores, segundo 
professores, professores de AEE, entre outros) realizem intervenções no sentido de possibilitar a aprendizagem 
do uso da máscara, podendo ser utilizadas estratégias de temporalidade,(aumento gradativo do tempo de uso da 
máscara) e pedagógicas, sendo fundamental a participação da família nesse processo. 
III - Para os profissionais da educação que atuam com estudantes que não se adequam ao uso de máscaras, 
recomenda-se o uso de máscaras tipo N95/PFF2, principalmente em locais pouco ventilados. Na 
indisponibilidade do referido equipamento, orienta-se proteção dupla, utilizando máscara descartável e máscara 
de tecido concomitantemente, formando dupla barreira, recomenda-se além do uso da máscara, utilizar também 
o face shield. 
IV - Para as máscaras descartáveis ou de tecido não tecido (TNT) ou de tecido de algodão, orienta-se que a 
troca seja realizada a cada 2 (duas) horas ou quando se tornar úmida (se antes deste tempo), conforme previsto 
na Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros regramentos que venham a substitui-la. 
V - Para as máscaras modelo N95/PFF2, orienta-se a utilização durante todo o período de atuação, podendo ser 
alternado o uso com máscaras do tipo descartável ou tecido, nos intervalos das aulas. Para higienização da 
máscara, não se recomenda a utilização de álcool nem lavação. A máscara após cada uso, deve ser deixada em 
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ambiente ventilado por 3 dias até a próxima utilização. A máscara deve ser descartada, quando apresentar sinais 
de desgaste, como surgimento de fiapos, afrouxamento dos elásticos ou do ajuste da face. Realizar teste de 
vedação, cobrir a N95/PFF2 com as mãos higienizadas em concha, sem forçar a máscara sobre o rosto, soprar 
suavemente, se houver fuga de ar a máscara deve ser descartada. Seguir sempre as orientações do fabricante. 
VI - A máscara face shield deverá ser higienizada periodicamente, conforme instruções do fabricante. 
VII - Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores sobre as máscaras, enfatizando a correta 
utilização, troca, higienização e descarte em lixeira com tampa e acionamento por pedal, e ou guarda da mesma 
em caso de máscara de tecido, para posterior higienização, bem como na adequada higienização das mãos e de 
objetos, na manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento social seguro, sempre em 
linguagem acessível para toda a comunidade escolar; 
VIII - Designar e identificar locais e recipientes adequados para descarte correto de máscaras usadas; 
Subseção IV - Medidas para adequação dos espaços físicos 
Art. 15. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
para adequação dos espaços físicos a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 
IMPORTANTE CADEIRAS E CARTEIRAS 
I - Organizar o espaço da sala de aula, quando possível, de forma que cada estudante se acomode 
individualmente, de forma a utilizar todos os dias à mesma mesa e a mesma cadeira, identificando-as; 
Mínimo de 1m ou 1,5m? 
II - Estabelecer e respeitar o teto de ocupação compreendido como o número máximo permitido de pessoas 
presentes simultaneamente no mesmo ambiente, disponibilizando esta informação nos locais, conforme previsto 
na legislação do sistema de educação a qual a instituição de ensino se enquadra. 
III - Manter as medidas de distanciamento social nos espaços coletivos da escola, como, bibliotecas, refeitórios, 
pátios, evitando aglomerações; 
IV - Quando houver a utilização de catracas de acesso e/ou sistemas de registro de ponto por biometria digital, 
disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar para higienização das mãos antes e 
depois da identificação pela biometria, bem como afixar cartazes próximos com esta orientação; e/ou higienizar 
os equipamentos após cada uso com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, 
respeitando as características do equipamento quanto à escolha do produto. 
IMPORTANTE - SENTIDO ÚNICO NOS CORREDORES 
V - Estabelecer sentido único nos corredores, para coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de alunos 
e trabalhadores, evitando cruzamentos e aglomerações. 
VI - Definir pontos exclusivos para entradas e saídas nos estabelecimentos que disponham de mais de um 
acesso. Para estabelecimentos que disponham de um único acesso, definir e identificar áreas para acessos e 
saídas, de forma a proporcionar condições que evitem ou minimizem o cruzamento e congestionamentos das 
pessoas na mesma linha de condução, se necessários, escalonar horários; 
VII - Organizar os horários de intervalo das refeições, de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios, entre outros, 
sendo proibido a aglomeração de alunos e trabalhadores nas áreas comuns; 
VIII - Disponibilizar alternativas de acessos e saídas sem comandos com o contato das mãos, para 
estabelecimentos que disponham de estacionamentos, em especial se utilizarem sistemas de digitação numérica 
ou de biometria digital, tanto para alunos quanto para trabalhadores e visitantes; 
IX - Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores ou visitantes no interior das dependências dos 
estabelecimentos de ensino, porém, nos casos em que o acesso ocorrer, devem ser preservadas as regras de 
distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara; 
X - Assegurar que todos os pais, responsáveis ou cuidadores cumpram as regras de uso de máscara e de 
distanciamento mínimo obrigatório nas dependências externas do estabelecimento de ensino, na entrada ou na 
saída de alunos e, quando aplicável, sinalizar no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa; 
IMPORTANTE – LACRAR TORNEIRAS A JATO DOS BEBEDOUROS 
XI - Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros que permitam a ingestão de água diretamente, de 
forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento. Caso não seja possível lacrar ou remover o 
sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro deve ser substituído por equipamento que possibilite a 
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retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual, mantendo disponível álcool a 
70% ao lado do bebedouro, com recomendação de higienização das mãos antes e após a retirada da água; 
XII - Fica facultada a aferição da temperatura dos alunos, trabalhadores e visitantes, previamente ao seu 
ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino. 
 
IMPORTANTE – MANTER TRABALHADOR NA ENTRADA E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO 
XIII - Deverá ser mantida a presença de trabalhador na entrada e saída do estabelecimento de ensino, de modo 
que se mantenham organizados os fluxos de entrada e saída de alunos e trabalhadores, a fim de se respeitar as 
medidas de prevenção, especialmente, com relação ao uso de máscara, o uso de álcool em gel ou preparação 
antisséptica de efeito similar, evitando a aglomeração de pessoas; 
XIV - Assegurar o conhecimento das mudanças realizadas nos espaços físicos de circulação social aos alunos 
com necessidades especiais; 
XV - Comunicar aos pais a obrigatoriedade de manter os filhos em casa quando estiverem doentes ou 
apresentarem sintomas gripais; 
XVI - Comunicar à equipe a importância de estar vigilante quanto aos sintomas e de manter contato com a 
administração da unidade caso apresentem algum sintoma. 
Subseção V - Medidas de higienização e sanitização de ambientes 
 
IMPORTANTE – MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO 
Art. 16. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
de higienização e sanitização de ambientes afim de combate e mitigar o contágio da COVID-19: 
I - Disponibilizar equipamentos de higiene adequados e em número suficiente como; dispensadores de álcool a 
70%, lixeiras com tampa de dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (como lixeira 
com pedal); 
II - Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de materiais, superfícies e 
ambientes aos trabalhadores responsáveis pela limpeza; 
III - Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e higienização regularizados pela ANVISA e ao fim que se 
destinam; 
IV - Realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização dos ambientes do estabelecimento, 
intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para esta finalidade; 
V - Higienizar, a cada troca de turno, o piso das áreas comuns com soluções de hipoclorito de sódio 0,1% (água 
sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim; 
 
Importante – higienização a cada troca de turno 
VI - Higienizar, a cada troca de turno, as superfícies de uso comum em todos os ambientes do estabelecimento 
de ensino, tais como: carteiras, cadeiras, maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, 
puxadores, bancos, mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool a 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, respeitando a característica do material quanto à escolha do 
produto; 
VII - Intensificar a frequência da higienização das instalações sanitárias; 
VIII - Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de sabonete líquido, toalha descartável, álcool a 
70% ou preparações antissépticas de efeito similar; 
IX - Higienizar, após cada uso, materiais e utensílios de uso comum como: colchonetes, tatames, entre outros; 
Subseção VI - Medidas de higienização de materiais e instrumentos didáticos e pessoais 
Art. 17. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
de higienização de materiais e instrumentos didáticos e pessoais, a fim de combater e mitigar o contágio da 
COVID-19: 
I - Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem regularmente os aparelhos celulares com álcool a 70% ou 
solução sanitizante de efeito similar, compatíveis com os respectivos aparelhos; 
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II - Estabelecer regras para que alunos e trabalhadores higienizem, a cada troca de usuário, os computadores, 
tablets, equipamentos, instrumentos e materiais didáticos empregados em aulas práticas, de estudo ou pesquisa, 
com álcool a 70% ou com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis com os respectivos aparelhos, 
equipamentos ou instrumentos; 
III - Manter em sala de aula apenas os materiais didáticos estritamente necessários para as atividades didático-
pedagógicas, retirando ou reduzindo a quantidade de livros e outros materiais que não são utilizados; 
BIBLIOTECA - LIVROS 
IV - Os livros do acervo da biblioteca, após sua utilização ou devolução por alunos, devem ser mantidos em 
quarentena em local arejado. Somente retornar para uso após quarentena de três dias. 
Subseção VII - Ventilação dos ambientes 
Art. 18. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
de ventilação dos ambientes, a fim de combater e mitigar o contágio da COVID-19: 
I - Promover uma adequada ventilação dos ambientes internos, de forma a manter uma boa qualidade do ar e os 
ambientes saudáveis, priorizando o uso de iluminação natural; 
II - Os estabelecimentos que possuem ambientes internos com ventilação natural devem ser mantidos com boa 
circulação de ar, com portas e janelas abertas para permitir o fluxo de ar externo e a ventilação cruzada; 
III - Para aumentar a eficiência da circulação do ar, podem ser utilizados ventiladores de teto em baixa 
velocidade e na direção de fluxo reverso, ventiladores de coluna ou parede com fluxo de ar direcionado para a 
parte externa do ambiente ou instalação de extratores de ar ou exaustores eólicos. 
IV - Os estabelecimentos que possuem ambientes internos de ar climatizado artificialmente precisam dispor de 
um Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC) dos respectivos sistemas de climatização, garantindo a 
boa qualidade e uma adequada taxa de renovação do ar, a fim de minimizar os riscos potenciais à saúde das 
pessoas que ocupam esses espaços, conforme determinam a Lei Federal nº 13.589 de 4 de janeiro de 2018 e a 
Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 
V - No transporte escolar, o maior número possível de janelas deve permanecer aberto de forma a promover 
uma maior circulação de ar, sem que isso coloque em risco a segurança dos passageiros; 
VI - Manter sistemas de ventilação/exaustão de banheiros e cozinhas operando em plena capacidade durante 
todo o período de funcionamento do estabelecimento; 
VI - Priorizar, quando possível, a realização de atividades educacionais em ambientes abertos e/ou com maior 
ventilação; 
IMPORTANTE – MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS 
Subseção VIII - Medidas para identificação e condução de casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 
Art. 19. Cada estabelecimento de ensino deverá organizar em seu Plano de Contingência as seguintes medidas 
para identificação e condução de casos suspeitos ou confirmados para COVID-19, a fim de combater e mitigar o 
contágio da COVID-19: 
I - Os trabalhadores e alunos devem informar ao responsável pelo estabelecimento de ensino ou ao profissional 
de referência no estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal, tenham tido contato próximo 
ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com COVID-19; 
II - O estabelecimento de ensino deve realizar o monitoramento diário dos trabalhadores e alunos que 
apresentem sintomas de síndrome gripal, em todos os turnos; 
III - Selecionar e treinar trabalhadores, como pontos focais, para conduzirem as ações quando se depararem 
com indivíduo com síndrome gripal; 
IV - O monitoramento de casos suspeitos deverá ser mantido e, caso o aluno, trabalhador ou visitante apresente 
temperatura corporal maior ou igual a 37,8º ou sintomas como: tosse seca ou produtiva, dor no corpo, dor de 
garganta, congestão nasal, dor de cabeça, falta de ar, lesões na pele, diarreia, vômito, este deverá ser orientado 
a procurar uma unidade de assistência à saúde do município, sendo promovido o isolamento imediato. 
V - Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar um local para isolamento para casos que 
apresentem sintomas de síndrome gripal, preferencialmente com ventilação natural; 
VI - Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas gripais e realizar as 
seguintes ações: 
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a) se aluno for menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis, mantendo-o em área 
segregada de outros alunos, sob supervisão de um responsável trabalhador da instituição, respeitando às 
medidas de distanciamento e utilização de EPI, aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os 
devidos encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis; 
b) se aluno for maior de idade, mantê-lo em área segregada com acompanhamento deu um trabalhador do 
estabelecimento, respeitando às medidas de distanciamento e utilização de EPI até a definição dos 
encaminhamentos; 
TRABALHADOR E PROFESSOR 
c) se for trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente das suas atividades até elucidação do 
diagnóstico. 
VII - Definir fluxos claros de condução e saída dos casos suspeitos do local de isolamento e do estabelecimento 
escolar; 
VIII - Notificar e encaminhar imediatamente os casos suspeitos para a Vigilância Epidemiológica local, para 
orientações, encaminhamentos e testagem, seguindo as orientações da Nota Informativa 002/2021 ou outra que 
vier a substituí-la; 
IX - Reforçar a limpeza dos ambientes, de objetos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da 
área de isolamento; 
X - Os casos confirmados ou suspeitos para COVID-19 devem ser imediatamente afastados do ambiente 
escolar, seguindo as orientações sobre isolamento e quarentena de casos de Covid-19 disponibilizado no 
Manual de Orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV-2) de Santa Catarina, disponível na guia publicações em 
https://www.dive.sc.gov.br/index.php/covid-19-coronavirus, e a Nota Informativa SES nº 002/2021, ou outra que 
vier a substituí-la. 
XI - Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores e alunos afastados para 
isolamento por COVID-19; 
XII - Monitorar o retorno dos alunos após a alta e a autorização da área da saúde, evitando evasão e abandono 
escolar. 
Subseção IX - Medidas específicas de prevenção e controle relacionadas à educação infantil 
Art. 20. Nos estabelecimentos de ensino que ofertam a Educação Infantil, além das medidas estabelecidas como 
regramentos gerais desta Portaria, os Planos de Contingência deverão contemplar ainda: 
I - Os estabelecimentos de ensino que possuam em suas dependências crianças menores de seis anos, ou com 
algum grau de dependência, devem adotar medidas para que estas recebam auxílio para adequada higiene de 
mãos, com a regularidade necessária; 
II - Manter um controle mais rigoroso de acompanhamento de casos positivos ou suspeitos, principalmente para 
as crianças que, devido aos horários de chegada e/ou saída diferenciados tenham interação com crianças de 
outros grupos/turmas, acompanhando e monitorando todos os demais grupos. 
III - O local destinado à amamentação deve ser mantido ventilado, com assentos adequados e distantes, 
disponibilizando em pontos estratégicos, local para a adequada higienização das mãos e, na ausência ou 
distância do local, disponibilizar álcool a 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar. 
O local deve ser higienizado após cada uso; 
IV - Escalonar o horário do parquinho ou de outras espaços recreações sendo que o mesmo deverá ser 
higienizado completamente após a utilização de cada turma; 
V - Estabelecer alternância na entrada e na saída das crianças de modo a evitar aglomerações. Se possível, os 
profissionais devem receber a criança do lado de fora da escola e levá-las para dentro, evitando que os 
pais/responsáveis entrem no ambiente; 
VI - Higienizar, após cada uso, materiais e utensílios de uso comum como: colchonetes, tatames, trocadores, 
cadeiras de alimentação, berços entre outros. A higienização completa deverá ser realizada entre os turnos 
também; 
VII - Quanto ao uso dos colchões ou berços das crianças na hora do cochilo, deve ser individualizado, os quais 
devem ser higienizados após cada uso e no final do turno; 
VIII - Não é permitido o uso de brinquedos e outros materiais que não sejam passíveis de higienização; 
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IX - Não é permitido que as crianças levem brinquedos de casa para a instituição; 
X - Não é permitido compartilhar objetos de uso individual como: copos, talheres, mamadeiras, babadores, 
lençóis, travesseiros, toalhas entre outros; 
XI - Trocar as roupas de bebês e crianças quando estas tiverem sujidades visíveis. Assim, os pais ou cuidadores 
devem fornecer várias mudas de roupa para a instituição; 
XII - Colocar as roupas com sujidades visíveis, tanto de profissionais quanto de crianças, em sacolas plásticas 
até que se proceda a entrega aos pais e a lavagem; 
XIII - Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os trabalhadores responsáveis devem: 
a) definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal; 
b) realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de fraldas; 
c) usar luvas descartáveis e proceder a troca de fraldas após o atendimento de cada criança; 
d) usar avental descartável ou impermeável e higienizável (como capa de chuvas), descontaminando após cada 
uso; 
e) higienizar as mãos da criança após o procedimento; 
f) realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta atividade; 
g) as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no local, mas sim colocadas em sacos plásticos até o 
momento da lavagem; 
h) realizar limpeza da superfície após a troca de fraldas; 
i) recomenda-se que sejam afixados materiais informativos com o passo a passo adequado para efetuar a troca 
de fraldas. 
XIV - Os professores e trabalhadores devem supervisionar o uso dos produtos a serem utilizados na higiene de 
mãos e superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem como evitar exposição e ingestão acidental; 
Subseção X - Medidas específicas para a Educação Especial 
Art. 21. Os estabelecimentos de ensino que ofertam a Educação Especial, além das medidas estabelecidas nos 
regramentos gerais desta Portaria, os Planos de Contingência deverão contemplar ainda: 
§ 1º Ações para alunos incluídos nas escolas regulares: 
I - O estabelecimento de ensino deve estabelecer entre escola e pais, as formas de condução das atividades dos 
alunos com necessidades especiais, de maneira a ampliar a segurança e a reintegração destes no ambiente 
escolar; 
II - Estabelecer a organização na entrada e saída do aluno, evitando a entrada de pais ou responsáveis no 
estabelecimento; 
III - Garantir a limpeza e higienização da cadeira de rodas, bem como de andadores e carrinhos dos alunos 
cadeirantes; 
IV - Orientar os alunos sobre a higiene de materiais de uso individual, tais como: regletes, sorobã, bengala, 
lupas, telescópios, etc.; 
V - Organizar, na sala de aula, espaço adequado para que o aluno com deficiência visual possa guardar sua 
máquina braille e livros em braille, bem como estabelecer uma medida de cuidados de higienização deste 
material; 
VI - Auxiliar o aluno quanto às medidas de higienização de mãos e demais medidas de prevenção e controle; 
VII - Esclarecer ao segundo professor as medidas de higienização necessárias no auxílio das atividades 
pedagógicas, alimentação e na troca do aluno. 
§ 2º Ações para Centros de Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial (CAESP): 
I - No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais profissionais escolares devem estar na entrada para 
receber os alunos, evitando a entrada de pais e responsáveis; 
II - Os alunos de cada turma devem ficar sempre na mesma sala, para evitar troca de espaços e maior 
movimentação nos corredores; 
III - Sinalizar os corredores para que haja fila única e definição prioritária de tráfego, visando a ajudar os alunos a 
seguir as normas a lembrar de manter a distância mínima durante a movimentação; 
IV - Evitar que os alunos circulem em diferentes espaços, sem a devida organização e planejamento, evitando 
desta forma a junção de turmas. 
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V - Estabelecer alternância dos intervalos para as turmas, evitando aglomerações em corredores e outros 
espaços; 
VI - É proibida a utilização de materiais didáticos que sejam manuseados por vários alunos ao mesmo tempo ou 
sequencialmente, a não ser que eles possam ser limpos e desinfetados após cada uso; 
VII - Priorizar atividades com material audiovisual, para evitar manuseio de objetos pelos alunos; 
VIII - Higienizar diariamente, após cada turno, brinquedos e materiais utilizados e higienizar, imediatamente após 
o uso, brinquedos e materiais que forem levados à boca pelos alunos, principalmente das turmas de estimulação 
essencial. 
IX - Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de andadores e carrinhos; 
X - Destinar um local próprio para as trocas, com orientações quanto à higienização; Ao realizar troca de fraldas, 
os trabalhadores responsáveis devem: 
a) definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal; 
b) realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de fraldas; 
c) usar luvas descartáveis e proceder a troca de fraldas após o atendimento de cada criança; 
d) usar avental descartável ou impermeável e higienizável (tipo capa de chuvas), descontaminando após cada 
uso; 
e) higienizar as mãos do aluno após o procedimento; 
f) realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta atividade; 
g) realizar limpeza da superfície após a troca de fraldas; 
h) recomenda-se que sejam afixados material informativo com o passo-a-passo adequado para efetuar a troca 
de fraldas. 
XII - Esclarecer aos professores as rotinas de higienização necessárias durante o auxílio de atividades 
pedagógicas. 
XIII - Escalonar o horário do pátio sendo que ele deve ser higienizado após utilização de cada turma; 
XIV - Garantir a supervisão por parte de professores e trabalhadores quanto ao uso dos produtos a serem 
utilizados na higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização correta, bem como evitar exposição e 
ingestão acidental; 
XV - Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum como: colchonetes, tatames, trocadores, entre 
outros; 
Subseção XI - Medidas específicas para atendimentos em alojamentos e dormitórios 
Art. 22. Nos estabelecimentos de ensino que ofertam atendimentos em que estudantes utilizam alojamentos e 
dormitórios, os Planos de Contingência, além das medidas sanitárias gerais determinadas nesta Portaria, 
deverão organizar as medidas específicas para este tipo de atendimento, a fim de combater e mitigar o contágio 
da COVID-19: 
I - Manter o alojamento ventilado, com portas e janelas abertas seguindo as recomendações previstas nesta 
portaria; 
II - Realizar, diariamente, procedimentos que garantam a higienização do ambiente, intensificando a limpeza com 
desinfetantes próprios para a finalidade; 
III - O estudante em regime de internato, deverá utilizar sempre a mesma cama; 
IV - Organizar os grupos de alojamento de maneira a manter o grupo das atividades diárias; 
V - Intensificar a troca e a lavagem das roupas de cama, toalhas e outras vestimentas; 
VI - É proibida a permanência e a circulação de pessoas externas nas áreas de alojamento. Sugere-se 
sinalização e, se possível, barreiras físicas para facilitar o entendimento da necessidade da ausência total e 
completa de público externo no local; 
VII - Fica proibida a troca entre os estudantes ou a doação de vestimentas ou outros pertences usados durante a 
permanência nos alojamentos; 
VIII - É recomendado que não haja entrada de alimentos externos ao ambiente de alojamento; 
IX - Limitar o uso de áreas comuns como: refeitório, vestiários, lavatórios, chuveiros, entre outros, programando a 
sua utilização para evitar aglomerações. Intensificar a higienização destas áreas; 



 

73 
 

X - Capacitar os estudantes e os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos EPIs apropriados, diante do risco 
de infecção pelo SARS-CoV-2 (novo coronavírus), para o período de permanência nas áreas de alojamento; 
XI - Disponibilizar e exigir que todos (estudantes, trabalhadores, prestadores de serviço, entregadores e demais 
pessoas que circulam dentro do estabelecimento que possui alojamento) utilizem máscaras durante o período de 
permanência, sendo substituídas conforme recomendação de uso, sem prejuízo da utilização de outros 
equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desenvolvimento das atividades. 
Seção II - Medidas Sanitárias para alimentação escolar 
Subseção I - Procedimentos gerais: 
Art. 23. A garantia da segurança sanitária na distribuição da alimentação escolar nos estabelecimentos de 
ensino, durante a pandemia de Covid-19, é uma importante atividade que requer a organização dos 
estabelecimentos e colaboração da comunidade escolar. Portanto, além das medidas gerais dispostas nesta 
portaria, os Planos de Contingência deverão contemplar os seguintes procedimentos gerais: 
I - O uso obrigatório de máscaras em todo o estabelecimento de ensino, inclusive nos espaços de alimentação. A 
máscara poderá ser retirada apenas durante a alimentação, quando estiverem sentados à mesa, colocando-a 
imediatamente após a finalização. 
II - Todos os bebedouros com acionamento manual e com jatos voltados para a boca deverão ser interditados e 
substituídos por equipamento que possibilite a retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de 
uso individual. 
III - Incentivar o uso de copos ou garrafas individuais, por parte de alunos e trabalhadores, não permitindo o 
compartilhamento de copos; 
IV - Promover a higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e similares, a cada uso e não utilizar 
toalhas de tecido ou outro material; 
V - Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e utilização de refeitórios e praças de 
alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações e cruzamento entre as pessoas (fluxo interno e de entradas 
e saídas), garantindo o distanciamento considerando o ambiente; 
VI - O estabelecimento deve organizar a disposição das mesas e cadeiras de modo a assegurar que a sua 
utilização proporcione o distanciamento, considerando: 
a) o distanciamento interpessoal de 1,5 m, (um metro e meio) em ambiente fechado, sem ventilação natural e/ou 
com ventilação unilateral (aberturas em apenas um dos lados do ambiente); 
b) o distanciamento interpessoal de 1,0 m, em ambiente aberto e/ou com ventilação natural cruzada (aberturas 
de ventilação em ambos os lados do ambiente). 
c) Organizar espaços alternativos ao refeitório, se necessário, além de escalonar os horários de intervalos das 
turmas, visando garantir o atendimento 100% presencial dos estudantes; 
VII - O Estabelecimento deve garantir o distanciamento mínimo de 1,0m (um metro) nas filas quando estiverem 
se servindo. 
VIII - Os alimentos externos trazidos por alunos e trabalhadores para consumo próprio devem estar higienizados 
e embalados conforme recomendações sanitárias; 
IX - Os alunos e trabalhadores não devem partilhar alimentos e não compartilhar utensílios como copos, talheres, 
pratos entre outros; 
X - Os entregadores e outros trabalhadores externos não devem entrar no local de manipulação dos alimentos; 
XI - Organizar um plano de comunicação para orientar a comunidade escolar sobre os procedimentos que 
deverão ser seguidos durante a alimentação, conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e 
protocolos escolares; 
Subseção II - Procedimentos para manipulação e preparo de alimentos: 
Art. 24. Os estabelecimentos de ensino que promovem a manipulação e preparo de alimentos para a 
comunidade escolar, além das medidas estabelecidas nos regramentos gerais, devem ter contemplados nos 
Planos de Contingência os seguintes pontos: 
I - O estabelecimento de ensino deve atualizar o Manual de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos 
Operacionais Padronizados de forma a adequá-los para o combate à disseminação da COVID-19; 
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II - O estabelecimento que manipula alimentos deve prepará-los de acordo com o Manual de Boas Práticas e os 
Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) de forma a combater a disseminação da COVID-19; 
III - Devem ser utilizados utensílios higienizados conforme definido no Manual de Boas Práticas de Manipulação 
dos Alimentos de cada estabelecimento; 
IV - Todos os trabalhadores que manipulam alimentos devem evitar tocar o rosto, em especial os olhos e a 
máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos, seguindo os procedimentos estabelecidos no Manual 
de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos de cada estabelecimento; 
V - Os uniformes devem ser trocados e lavados, diariamente, e usados exclusivamente nas dependências de 
armazenamento, preparo e distribuição dos alimentos; 
VI - O estabelecimento deve substituir os sistemas de autosserviço de bufê, utilizando porções individualizadas 
ou disponibilizando funcionário(s) específico(s) para servir todos os pratos e entregar os utensílios, devendo 
utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) indicados para este fim; 
VII - Capacitar e treinar os profissionais envolvidos em todos os processos de alimentação na escola 
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização, conforme a 
RDC 216/2004/ANVISA e Portaria SES nº 1398 de 23 de dezembro de 2021), seguindo os procedimentos 
estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e protocolos escolares; 
VIII - Seguir os procedimentos de higienização do kit de alimentação escolar (onde houver) de acordo com as 
normas sanitárias; 
IX - Os estabelecimentos de ensino que dispuserem de Cantinas, Lanchonetes, Restaurantes ou espaços 
equivalentes a praças de alimentação, de forma terceirizada, devem também atender aos requisitos definidos na 
RDC nº 216/004/ANVISA e na Portaria SES nº 1.398 , de 23 de dezembro de 2021, ou outros regulamentos que 
venham a substituí-la. 
Subseção III - Procedimentos para utilização de lactários: 
Art. 25. Os estabelecimentos de ensino que possuem lactário, definido como unidade com área restrita, 
destinada à limpeza, esterilização, preparo e guarda de mamadeiras, basicamente de fórmulas lácteas e 
alimentos para crianças de 0 a 2 anos, além das medidas estabelecidas nos regramentos gerais desta Portaria, 
devem ter contemplados nos Planos de Contingência os seguintes pontos: 
I - Todos os estabelecimentos devem atualizar o Manual de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POPs) do Lactário de forma a adequá-lo para o combate à disseminação da 
COVID-19; 
II - Os estabelecimentos que manipulam e preparam os alimentos e mamadeiras devem estar de acordo com o 
Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a combater a disseminação 
da COVID-19; 
III - Os estabelecimentos educacionais que dispuserem de local destinado à amamentação devem mantê-lo 
ventilado, com assentos adequados e distantes 1,5 m (um metro e meio), e disponibilizar, em pontos 
estratégicos, local para a adequada higienização das mãos e, na ausência ou distância do local, disponibilizar 
álcool a 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar. Deve haver higienização do local 
após a utilização; 
IV - Os estabelecimentos devem utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de Boas Práticas de 
Manipulação dos Alimentos de cada estabelecimento; 
V - Os detergentes e desinfetantes utilizados devem ser adequados para a sua finalidade (observar rotulagem) e 
devem estar regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 
VI - Para desinfecção (diminuição da quantidade de microrganismos) das superfícies, podem ser utilizados, por 
exemplo: 
a) solução de hipoclorito na diluição e tempo recomendados no rótulo; 
b) álcool a 70% líquido ou gel; 
c) os próprios desinfetantes (seguir a orientação do rótulo). 
VII - As mamadeiras e chupetas devem ser individuais, identificadas, higienizadas, secas e guardadas em 
armário fechado. Se as mamadeiras forem de uso coletivo devem ser lavadas e desinfetadas com solução 
clorada ou fervidas durante 10 minutos; 
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VIII - Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e mamadeiras, de forma que cada criança seja 
atendida individualmente a fim de evitar compartilhamento de utensílios; 
IX - Os entregadores e outros trabalhadores externos não devem entrar no local do Lactário; 
X - Realizar formação e treinamento com os profissionais envolvidos em todos os processos do Lactário 
(recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os 
procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e protocolos escolares. 
Seção III - Medidas sanitárias para o Transporte Escolar 
Subseção I - Procedimentos gerais: 
Art. 26. As medidas sanitárias específicas para o Transporte Escolar visam a estabelecer critérios a serem 
seguidos por estudantes, familiares, professores, motoristas, gestores e demais profissionais envolvidos nesta 
atividade, quanto às medidas para a prevenção e mitigação da disseminação da COVID-19. Dessa forma, as 
seguintes medidas devem ser adotadas: 
I - O uso de máscaras de proteção individual é obrigatório no transporte coletivo. Dessa forma, só deve ser 
permitido a entrada e o transporte nos veículos somente de pessoas com máscara que sejam estudantes ou 
trabalhadores das escolas, exceto aqueles dispensados do uso conforme Art. 12 desta Portaria. 
II - Disponibilizar álcool a 70% ou sanitizantes de efeito similar para a higienização das mãos, no embarque e no 
interior do veículo; 
III - A capacidade do transporte escolar está limitada obrigatoriamente à capacidade do veículo, considerando 
passageiros sentados; 
IV - Respeitar a legislação vigente em relação ao direito do estudante em ser transportado pelo veículo de 
transporte escolar, ou seja, estudantes que residem a 3 km (3 quilômetros) ou mais de distância da unidade 
escolar; 
V - A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deve ser feita de forma a agrupar os alunos de uma 
mesma escola na mesma região do veículo, quando este atender a mais de um estabelecimento escolar no 
mesmo deslocamento; 
VI - Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo de veículos com o de passageiros a serem 
transportados, respeitando a limitação definida para cada modalidade de transporte, inclusive disponibilizando 
linhas extras, se necessário; 
VII - Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de forma que, no embarque, os passageiros ocupem 
inicialmente as partes traseiras dos veículos e que o desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da parte 
dianteira; 
VIII - Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas (exceto em dias de chuva/frio extremo), com 
amplitude que permita a troca de ar sem comprometer a segurança dos passageiros. Caso o veículo disponha de 
sistema de ar-condicionado com renovação de ar, esta deve estar ativa, bem como a higienização e as 
substituições dos filtros devem estar em conformidade com as recomendações dos fabricantes; 
IX - Demarcar as áreas de embarque e desembarque ou locais destinados para fila (na escola), evitando a 
aglomeração de pessoas; 
X - Definir procedimentos e operações de higienização, de forma que, após cada itinerário/viagem, seja realizada 
a limpeza e desinfecção dos veículos utilizados no transporte; 
XI - Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros) e poltronas com álcool a 70% ou 
produtos sanitizantes de efeitos similar, a cada finalização de viagem; 
XII - A higienização interna completa do veículo deve ser realizada ao menos uma vez ao dia; 
XIII - Manter afixado, no veículo, encarte com as orientações aos passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da 
máscara, higienização das mãos e distanciamento social; 
XIV - Organizar e orientar alternância de horários de chegadas e saídas dos estudantes nas instituições de 
ensino, reduzindo a concentração deles no local; 
XV - Fica facultada a aferição da temperatura dos alunos previamente ao seu ingresso ao transporte escolar; 
XVI - Organizar o acesso e a saída ao transporte escolar, de modo que se mantenham organizados os fluxos de 
entrada e saída de alunos, a fim de se respeitar as medidas de prevenção, especialmente, com relação ao uso 
de máscaras, distanciamento social e uso de álcool em gel ou preparação antisséptica de efeito similar; 
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XVII - Priorizar as crianças da Educação Infantil e crianças com necessidades especiais no embarque e 
desembarque e na ocupação dos bancos dianteiros do transporte coletivo; 
XVIII - É proibida a entrada, nos veículos, de pais e responsáveis, a não ser em caso de extrema necessidade 
para auxiliar estudante/criança com necessidade especial ou outra limitação, situação que o monitor sozinho não 
consiga administrar, sendo que os pais e responsáveis, para adentrar o veículo, deverão ser submetidos à 
aferição de temperatura e estar utilizando máscara. 
Subseção I - Procedimentos a serem cumpridos por trabalhadores e prestadores de serviço em relação ao 
transporte escolar: 
Art. 27. Os trabalhadores e prestadores de serviço que atuam no transporte escolar, além das medidas 
estabelecidas nos regramentos gerais desta portaria, devem cumprir os seguintes pontos: 
I - Identificar previamente casos sintomáticos ou suspeitos da COVID-19, como forma de controlar a 
disseminação do vírus na comunidade escolar; 
II - Os trabalhadores do transporte escolar devem informar imediatamente ao estabelecimento, caso apresentem 
sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19, 
aplicando para estes as mesmas condutas relacionadas aos outros trabalhadores da atividade escolar, no que se 
refere à elucidação diagnóstica, período de afastamento e notificação das autoridades sanitárias e 
epidemiológicas; 
III - Os motoristas, monitores e demais prestadores de serviço do transporte devem reforçar seus cuidados 
pessoais, lavando sempre as mãos com água e sabão e que, sistematicamente, utilizem o álcool a 70% para 
higienização das mãos; 
IV - Os monitores devem sistematicamente utilizar o álcool a 70% para higienização das mãos; 
V - Os motoristas e monitores, quando houver, devem preferencialmente utilizar máscaras PFF2/N-95, durante 
todo o deslocamento (desde as entradas no veículo até o desembarque do último aluno), caso não for possível a 
utilização do modelo sugerido, utilizar máscara descartável coberta por máscara de tecido algodão, formando 
dupla proteção; (nova redação) 
VI - Os trabalhadores do transporte escolar devem estar capacitados quanto à forma adequada de uso dos 
dispositivos de segurança sanitária/máscara, tanto para a colocação quanto para a retirada, troca, substituição, 
higienização e descarte; 
VII - Os trabalhadores do transporte escolar, no final de cada turno ou expediente, ao retornar às suas 
residências devem trocar de roupa ou uniforme. 
Subseção I - Procedimentos a serem cumpridos por pais e responsáveis por alunos em relação ao transporte 
escolar: 
Art. 28. Os pais ou responsáveis por alunos, além das medidas estabelecidas nos regramentos gerais desta 
portaria, devem cumprir os seguintes pontos para garantir a continuidade do transporte escolar: 
I - Os pais ou responsáveis devem ser orientados sobre a importância do uso de máscaras por parte dos alunos, 
durante a utilização do transporte escolar; 
II - Os pais ou responsáveis devem acompanhar e aguardar o embarque de seus filhos no ponto de embarque; 
III - Caso no momento do embarque seja identificado um aluno com sintomas gripais (febre, tosse, coriza, dor de 
garganta, dor de cabeça, cansaço, falta de ar), o mesmo não poderá adentrar ao veículo, devendo orientar os 
pais ou responsáveis a buscar atendimento no serviço municipal de saúde; 
IV - Realizar campanha de conscientização para que os pais ou responsáveis priorizem o transporte próprio de 
seus filhos, visando a evitar o risco de contaminação dentro do transporte, orientando que não transportem 
passageiros fora do núcleo familiar. 
CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 29. É de responsabilidade do poder público municipal, por meio da Vigilância Sanitária e demais órgãos 
municipais com função delegada, a autorização para funcionamento, avaliação dos Planos de Contingência e a 
fiscalização de todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, incluindo os serviços de transporte 
escolar, visando a garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigidas, podendo solicitar apoio, quando 
necessário, a Vigilância Sanitária Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Santa Catarina. 



 

77 
 

Art. 30. É admissível que os municípios estabeleçam medidas complementares adicionais a esta Portaria, a fim 
de regulamentar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino em seus respectivos territórios. 
Art. 31. As regras sanitárias previstas nesta Portaria poderão ser revistas a qualquer tempo diante da evolução 
da pandemia e seu impacto na rede de atenção à saúde. 
Art. 32. Esta Portaria não revoga outras normas sanitárias vigentes que se aplicam à atividade. 
Art. 33. O descumprimento do disposto nesta Portaria constitui infração sanitária nos termos da Lei Estadual 
6.320/1983. 
Art. 34. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 35. Fica revogada a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 1967 de 11 de agosto de 2021 e nº 2851 de 04 de 
novembro de 2021. 
André Motta Ribeiro 
Secretário de Estado da Saúde 
Luiz Fernando Cardoso 
Secretário de Estado da Educação 
David Christian Busarello 
Chefe da Defesa Civil de Santa Catarina 
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