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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E 
CONTROLE DA TRANSMISSÃO DE COVID-19 

 

CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL VÓ ALMA 

CNPJ: 92.453.828/0001-13 

Cidade:  EREBANGO -RS 

Telefone: [54] 9 9949-4244 

E-mail: educacaoinfantilvoalma@gmail.com 

CRE responsável pelo município: 15ª CRE ERECHIM  
Contato da CRE: JULIANE BONEZ, NERILDE MENOSSO E DIANAIR BORTULINI 

Contato Vigilância Municipal: RODRIGO FELIPE GALINA; FONE 54 3339-1115 

Assinalar abaixo a Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento 
Controlado: 

☐ (1) R01, R02 ☐ (  11 ) R14 

mailto:educacaoinfantilvoalma@gmail.com
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☐ ( 2 ) R03  

☐ (  3 ) R04, R05 

☐ (  4 ) R06 

☐ (  5 ) R07 

☐ (  6 ) R08 

☐ (  7 ) R09, R10 

☐ (  8 ) R11 

☐ (  9 ) R12 

☐ ( 10 ) R13 

☐ (  12 ) R15, R20 

 x (  13 ) R16    

☐ (  14 ) R17, R18, R19 

☐ (  15 ) R21 

 (  16 ) R22 

☐ (  17 ) R23, R24, R25, R26 

☐ (  18 ) R27 

☐ (  19 ) R28 

☐ (  20 ) R29, R30 

Natureza:   X ( 1 ) Regular  ☐  ( 2 ) Escola Livre 

Rede/Gestão:  ☐ ( 1 ) Privada 

                         ☒ ( 2 ) Pública 

Gestão: ☒  ( 1 ) Municipal 

               ☐  ( 2 ) Estadual  

              ☐  ( 3 ) Federal  

Nome completo do Diretor/ Coordenador responsável: IVANETE MAZZUCATTO 

Telefone direto do Diretor/ Coordenador responsável: 54 9 9945-4685 

E-mail direto do Diretor/ Coordenador responsável: educacapinfantilvoalma 

@gmail.com. 
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1. Equipe responsável pela elaboração do Plano 
 

 Nome Cargo/ 
Representação 

Email Telefone 
(com DDD) 

1 MILENA HOPPEN 
ZANATA 

SECRETÁRIA DE 
EDUCAÇÃO 

educa@erebango.rs.
gov.br 

54 99659-4705 

2 IVANETE MAZZUCATTO RESPONSÁVEL educacaoinfantilvoal
ma@gmail.com 

54 99945-4685 

3 GILVANA FEDERLE 
COMARELLA 

CHEFE DE 
GABINETE 

educa@erebango.rs.
gov.br 

54 99659-4705 

4 FRANCIELE DAL’AGNOL PROFESSORA Frandallagnol05@hot
mail.com 

54 99108-7425 

5 ROSANE PILA ZOTTI Higienização educacaoinfantilvoal
ma@gmail.com 

54 99928-6973 

 
1. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
3.1 Rede Regular 
 
3.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 

☒ Creche 

☒ Pré-escola 

☐ Anos iniciais do Ensino Fundamental 
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☐ Anos finais do Ensino Fundamental 

☐ Ensino Médio 

☐ Profissional Técnica de Nível Médio 

☐ Educação de Jovens e Adultos 

☐ Educação Profissional e Tecnológica 

☐ Educação Especial 

☐ Ensino superior 

 
3.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 
trabalhadores(as) 

Categoria profissional Jornada de trabalho 

15 DOCENTES 22 HORAS SEMANAIS 

06 MONITOR 40 HORAS SEMANAIS 

03 SERVENTES 40 HORAS SEMANAIS 

02 DIREÇÃO/ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS 

01 SERVIDORES 20 HORAS SEMANAIS 

 
3.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

  Quantidade (total) 

1  Alunos 100 
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2  Turmas 10 

 
 
3.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino (exceto cursos livres) 
 

 Nível de ensino Número mínimo 
de aluno por 

turma 

Número 
máximo de 
aluno por 

turma 

Horário de 
funcionamento 

1 Creche 07 08 7H AS 18H 

2  Pré-escola 14 14 7H45M AS 11H45M E 
13H AS 17H 

3 Anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

NA NA NA 

4 Anos finais do Ensino 
Fundamental 

NA NA NA 

5 Ensino Médio NA NA NA 

6 Profissional Técnica de 
Nível Médio 

NA NA NA 

7 Educação de Jovens e 
Adultos 

NA NA NA 

8 Educação Profissional e 
Tecnológica 

NA NA NA 

9 Educação Especial NA NA NA 
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10 Ensino superior NA NA NA 

 
3.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 

 Estrutura da Instituição Possui? Se sim, indicar 
quantidade 

1  Sala de aula ☒ Sim ☐ Não 6 

2 Banheiro para público em geral ☐ Sim  ☒ Não NA 

3 Banheiros para trabalhadores ☒ Sim ☐ Não 1 NORMAL E 1 PNE 

4 Pátio ou Jardim ☒ Sim ☐ Não 1 

5 Biblioteca física ☒ Sim ☐ Não 1 

6 Laboratório ☐ Sim ☒ Não NA 

7 Refeitório ☒ Sim ☐ Não 1 

8 Cantina ☐ Sim ☒ Não NA 

9 Outras salas (escritório, cozinha, 
enfermaria, almoxarifado, etc) 

☒ Sim ☐ Não 01 cozinha 
01 almoxarifado 

01 escritório 
01 sala de isolamento 

10 Outros espaços coletivos ☒ Sim ☐ Não 01 Pátio Interno 
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01 Sala de 
Professores 

 
3.2 Para Cursos Livres  
 
3.2.1 Cursos livres ofertados: 
 

 Especificar o curso livre ofertado (por exemplo: ensino de esportes, ensino de arte e 
cultura, ensino de idiomas, pré-vestibular, etc.) 

1 NA 

 
3.2.2 Informações funcionamento por turma dos cursos livres: 
 

 Turma (especificar, por 
exemplo: Turma Inglês 

Iniciante) 

Número mínimo 
de alunos  

Número máximo 
de alunos  

Horário de 
funcionamento 

1 NA NA NA NA 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA TRANSMSSÃO DE 
COVID-19 
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Ação 

N
ã
o 
s
e 
a
pl
ic
a 

Responsável pela ação 
Rea
liza
da 

Não 
realizad

a 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

Constituir o Centro de Operações de 
Emergência em Saúde para a 
Educação, denominado COE-E 
Local, cujas atribuições são as 
contidas no Art. 7º 

 ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL – 

PODER 
EXECUTIVO 

 

X  A escolha foi feita por meio de 
convite do Prefeito Municipal e 

Secretária Municipal de Educação 
aos servidores lotados nas escolas. 

Optou-se por convidar um servidor de 
cada setor da escola para fins de 

haver um planejamento sincronizado. 
Assim, o COE da Escola passou a 

ser formado pelas seguintes pessoas: 
MILENA HOPPEN ZANATA; 

LORENICE GLOVACKI; GILVANA 
FEDERLE COMARELLA; LUCIANE 

GLOVACKI; ELISANDRA 
ROGALSKI. A nomeação deu-se por 

Portaria Executiva, bem como 
qualquer alteração deverá observar 

tal norma infralegal. O COE da 
Escola reunir-se-á semanalmente, 
preferencialmente todas as sextas-

feiras de forma ordinária e 
extraordinária sempre que for 

necessário. O COE elaborará, em 
toda reunião, ata sobre seu conteúdo, 

mantendo-a, arquivada em pasta 
própria, iniciando-se com a seguinte 

 
Pasta AZ para 

arquivamento das 
atas, quando atingida 

200 páginas, dever-se-
á mandar para 
encadernação, 

denominando-o como 
Livro Ata 01 COE VÓ 

ALMA e iniciar-se 
outro, arquivando em 
AZ até 200 páginas e 

seguir o mesmo 
procedimento sempre 

que necessário, 
seguindo a ordem 

numérica de 
numeração. 
10 Canetas 

Esferográficas de Cor 
Azul. 

Computador com 
câmera e microfone 

para 
videoconferências. 
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denominação e numeração 
ATA01/2021 – COE-11 DE ABRIL..., 

e assim por diante. 

Mesa de reuniões com 
05 cadeiras. 

01 Impressora 
multifuncional. 

Folhas de Papel. 

Construir Plano de Contingência 
para Prevenção, Monitoramento e 
Controle do Novo Corona vírus – 
COVID-19, conforme Anexo I, e 
encaminhá-lo previamente para 
análise do COE Municipal ou 
Regional, conforme a Rede de 
Ensino e esfera de gestão 

 COE VÓ ALMA X  Oficio protocolado encaminhando o 
Plano de Contingência da Instituição 

ao COE Municipal, Secretária de 
Saúde e Gabinete do Prefeito. 

 

Protocolo/ofício. 
Folhas de Papel, 01 

impressoras 
multifuncional, 01 

canetas esferográfica 
azul. 

 
 
 

 

Informar previamente a comunidade 
escolar e/ou acadêmica sobre as 
medidas de prevenção, 
monitoramento e controle da 
transmissão do novo Corona vírus - 
COVID-19 adotadas pela Instituição 
de Ensino 

 COE VÓ ALMA X X Divulgação de orientações através do 
site do município, redes sociais, rádio 

e jornais. Ainda elaborar-se-á 
cartilhas didáticas para, durante o 
início do ano letivo, distribuir para 

alunos e pais. 

Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura 
Municipal de Erebango 

Computador. 
01 Impressora 
multifuncional. 

Folhas de Papel. 
 

 



 

10  |  Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19 | JUNHO  2019 

 

Orientar a comunidade escolar e/ou 
acadêmica sobre os cuidados 
necessários a serem adotados em 
casa e no caminho entre o domicílio 
e a Instituição de Ensino, cabendo à 
respectiva Instituição a adoção de 
diferentes estratégias de 
comunicação, priorizando canais 
virtuais 

 COE VÓ ALMA 
 

X X Divulgação de orientações através do 
site do município, redes sociais, rádio 

e jornais. Ainda elaborar-se-á 
cartilhas didáticas para, durante o 
início do ano letivo, distribuir para 

alunos e pais. 

 

Assessoria de 
Imprensa da Prefeitura 
Municipal de Erebango 

Computador. 
01 Impressora 
multifuncional. 

Folhas de Papel. 
 

 

 

Providenciar a atualização dos 
contatos de emergência dos seus 
alunos e trabalhadores antes do 
retorno das aulas, bem como mantê-
los permanentemente atualizados 

 COE VÓ ALMA 
 

X 
 

X Todos os contatos serão atualizados 
junto a Matrícula/Rematrícula dos 

alunos, sendo, após isto, elaborada 
listagem com nome do aluno, 

responsável legal, número principal 
do responsável e número 

reserva/recados. Tal lista será 
elaborada no primeiro dia de aula e 

entregue à secretária da escola, 
sendo atualizada sempre que 

necessário. 

Computador + 
Impressora + 

Servidor/Secretária 
 

 

Organizar fluxos de sentido único 
para entrada, permanência, 
circulação e saída de alunos e 
trabalhadores antes do retorno das 
aulas, visando resguardar o 
distanciamento mínimo obrigatório e 
evitar aglomerações 

 COE VÓ ALMA e 
DIRETORIA 

 

X  Estabelecimento de entrada única 
com demarcações no chão para 

firmar o distanciamento, bem como 
ficarão os servidores da 

direção/administração e/ou secretária 
fiscalizando a observância das regras 

de distanciamento de 1,5m. 
Utilização de marcadores para 

delimitar local de mesas, cadeiras e 
ocupação por estudantes e 

Fitas adesivas 
indicando a entrada e 

saída da escola, 
corredor com 

marcadores de 
distanciamento no 
chão, locais de uso 

comum (salas, 
refeitório, biblioteca e 
jardim com adesivos 
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servidores. Estabelecimento de saída 
única. 

Fiscalização e controle de fluxo de 
pessoas em corredores e demais 

áreas de uso comum. Diminuição do 
número de mesas e cadeiras por 

sala. 
Antes das aulas, durante os 

intervalos e saída dos alunos das 
salas e locais a equipe de serventes 
realizará a higienização dos locais 

A escola possuí porta e portão único 
de entrada e saída que, no entanto, é 
bem largo. Diante disto será realizada 
escala de chega e saída de usuários 

(diretores, servidores, monitores, 
professores e alunos, sendo estes 
três últimos escalados para chegar 
junto aos seus respectivos alunos 

para fins de conduzi-los 
imediatamente as respectivas salas. 
Para a saída será adotado o mesmo 
sistema. Ressalta-se que todos os 

usuários passaram por testagem de 
temperatura com anotação em 

planilha. As refeições, dentro de 
todos os cuidados de higienização 
necessários, serão, na medida do 

possível, servidas na própria sala dos 
alunos, evitando, assim, movimento 
dentro da escola, quando a refeição 

na sala não poder respeitar o 
distanciamento mínimo de 2 metros 
os alunos serão conduzidos até o 

delimitadores de 
fixação e acomodação 
de alunos. Retirada de 
mesas e cadeiras para 

fins melhor o fluxo 
dentro das salas e 

distanciamento. 
Álcool gel, álcool 

líquido, cloro ativo, 
panos, etc. para 

higienização 
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refeitório, observada escala de 
usuários para fins de evitar 

aglomeração seja no referido ou em 
corredores, neste caso, de um grupo 
para outro será respeitado intervalo 

de 10 min para higienização do local. 

Priorizar a realização de reuniões 
por videoconferência, evitando a 
forma presencial e, quando não for 
possível, reduzir ao máximo o 
número de participantes e sua 
duração 

 COE VÓ ALMA e 
DIRETORIA 

X X Todas as reuniões serão realizadas, 
preferencialmente, por 

videoconferência, sendo que utilizar-
se-á o chat do sistema para lista de 
presença que deverá ser anexa a 
respectiva ata, quando realizada, 

bem como print de tela que comprove 
a presença dos listados. 

Telefones smartphone 
e computadores com 

câmeras e microfones. 
 

 

Suspender a realização de 
excursões e passeios externos 

 COE VÓ ALMA e 
DIRETORIA 

X  Todo e qualquer passeio ou excursão 
está suspenso até encerramento da 

calamidade pública. Dispensa 
comunicação aos pais, pois inexistem 

agendamentos de tais. 

Cancelamento de toda 
e qualquer excursão 

agenda e não 
agendamento de 

novas até o 
encerramento da 

calamidade. 

Suspender todas as atividades que 
envolvam aglomerações, tais como 
festas de comemorações, formações 
presenciais de professores, reuniões 
para entrega de avaliações, 
formaturas, dentre outras 

 COE VÓ ALMA 
 

x 
 

 

 As atividades que geram 
aglomeração já estão canceladas 

desde o início da pandemia. Assim 
serão mantidas até encerramento da 

calamidade pública. 

Não agendar nenhum 
evento ou atividade 

que gere aglomeração. 

 

Suspender as atividades esportivas 
coletivas presenciais, tais como: 
futebol, voleibol, ginástica, balé e 
outras, devido à propagação de 

 COE VÓ ALMA  

X 

 

 Idem ao item anterior Idem ao item anterior 
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partículas potencialmente 
infectantes 

 

Suspender a utilização de catracas 
de acesso e de sistemas de registro 
de ponto, cujo acesso e registro de 
presença ocorram mediante 
biometria, especialmente na forma 
digital, para alunos e trabalhadores 

X NA NA NA NA NA 

Documentar todas as ações 
adotadas pela instituição de ensino 
em decorrência do cumprimento das 
determinações desta Portaria, 
deixando-as permanentemente à 
disposição, especialmente para a 
fiscalização municipal e estadual, 
em atendimento ao dever de 
transparência 

 COE VÓ ALMA 
 

X  Manter-se-á registros em Atas de 
todas as reuniões realizadas, da 

forma já descrita em itens anteriores. 
Elaborar-se-á relatórios diários de 

fluxo de alunos, professores, 
servidores e diretores, com nome 
completo, temperatura e telefone 

para contato que deverão ser 
arquivados juntamente com Atas em 

pasta própria. 

 

Folhas de Papel pré-
elaboradas em forma 

de tabela para 
anotação dos dados, 

caneta e servidor 
único para tal 

finalidade 
Álcool 70% 

 

Recomendar aos trabalhadores da 
Instituição de Ensino que não 
retornem às suas casas com o 
uniforme utilizado durante a 
prestação do serviço 

 COE VÓ ALMA 
E DIRETORIA 

 
 
 

X X Orientar os servidores 
constantemente através de 

mensagens instantâneas. Uniformes 
deverão ser mantidos na instituição 

em sacolas plásticas, uma para cada 
servidor, sendo enviadas para 
higienização e lavagem pela 

instituição. 

Sacolas plásticas + 
transporte para envio a 

lavagem e 
higienização. 

Álcool gel 

 

As instituições de ensino também deverão implementar medidas de distanciamento social e de cuidado pessoal para alunos e trabalhadores, bem como 
promover, orientar e fiscalizar o uso obrigatório de máscara de proteção facial, executando as seguintes ações: 
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Ação 

N
ã
o 
s
e 
a
pl
ic
a 

Responsável pela ação 
Rea
liza
da 

Não 
realizad

a 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

Comunicar as normas de conduta 
relativas ao uso do espaço físico e à 
prevenção e ao controle do novo 
Corona vírus - COVID-19, em 
linguagem acessível à comunidade 
escolar e/ou acadêmica, e afixar 
cartazes com as mesmas em locais 
visíveis e de circulação, tais como: 
acessos à Instituição, salas de aula, 
banheiros, refeitórios, corredores, 
dentre outro 

 COE VÓ ALMA 
 

 X Expor-se-á, próximo ao início das 
aulas, cartazes, cartilhas, vídeos na 

escola, site do município e redes 
socais. Conversa com alunos e pais 

de forma presencial e por 
videoconferência. 

Cartazes Explicativos Com 
Desenhos Para Melhor 

Visualizar E Sinalizações Nos 
Pisos Com Tinta Para Piso De 

Concreto, Orientações Na 
Plataforma Classroom 

E Em Web Conferência, 
Como:Lavar Corretamente As 
Mãos, Uso De Álcool Gel, Uso 

Correto Da Máscara, 
Respeitar As Sinalizações De 
Distanciamento Social, Mesas 

E Cadeiras Terão Espaço 
Delimitado E Sinalizado com 

Fita Adesiva Colorida No 
Assoalho Bem Como 

Corredores, Banheiros, 
Biblioteca, Entrada E Saída Da 

Escola, 

Assessoria de 
imprensa da prefeitura 

municipal de 
Erebango. 

Papel 
Para 

Cartazes 
E fitas 

Adesivas 
Coloridas 

, 
Computada 

E 
Telefone 

Álcool 
Gel 

Álcool 7o 
% 

Folhas de 
Papel 
Oficio 

Recoberta 
 Com 
Papel 

Contact. 
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Pátios E Área Coberta 
(Explicar Melhor Conteúdo Das 

Cartilhas/Cartazes) 

 
 

 

Disponibilizar para todos os 
trabalhadores máscara de proteção 
facial de uso individual, cuja 
utilização deverá atender às 
orientações contidas nos protocolos 
gerais da política de distanciamento 
controlado. 

 COE VÓ ALMA 
 

 X Será disponibilizado aos 
trabalhadores máscaras 

descartáveis e/ou tecido que 
serão fornecidas pela 

respectiva chefia imediata em 
quantidade suficiente não 

apenas para quantidade de 
servidores como, também, 
para quantidades de trocas 
necessárias que deverão 

ocorrer a cada quatro horas e 
descartadas em lixeira com 
pedal identificada como lixo 

contaminado. Igualmente serão 
disponibilizadas viseiras de 

acrílico aos profissionais que, 
após o uso, deverão depositar 
em sacola própria e entregar 

as serventes para 
higienização. 

Aquisição de 
máscaras descartáveis 

viseiras de acrílico e 
sacolas, lixeiras com 

pedal identificada 
como lixo contaminado 
e material de limpeza 

e higienização das 
Viseiras. 
Álcool 

Gel 
Álcool 
70% 
Água 

Sanitária 
Desinfeta 

Nte 
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Adotar rotinas regulares de 
orientação de alunos e 
trabalhadores sobre as medidas de 
prevenção, monitoramento e 
controle da transmissão do novo 
Corona vírus - COVID-19, com 
ênfase na correta utilização, troca, 
higienização e descarte de 
máscaras de proteção facial, 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 

 COE VÓ ALMA 
DIRETORIA 

EQUIPE 
PEDAGÓGICA 
SECRETÁRIA 
MUNICIPAL 

X  X 
 

Todas as pessoas que utilizarem o 
espaço físico da escola (servidores, 

professores, diretores, alunos e país) 
deverão utilizar continuamente 
máscaras, bem como lhes será 

disponibilizado dispensers de álcool 
gel nas entradas, saídas e 

corredores, da escola, bem como nas 
salas de aula, cantina, refeitório e 

pátio. 
Através de cartazes 

Explicativos afixados nas 
Salas de aula e em espaços 

Coletivos. 
Grupos de whatsapp, 
Mensagens de voz, 

Plataforma classroom, 
Demonstrações virtuais e 

Presenciais quando do 
Retorno. 

O responsável do dia no 
Turno correspondente, 

Conforme planilha n° 01 
Anexa, passará nas salas 

Reforçando as orientações. 
No primeiro dia de retorno 

Trabalhamos com cada grupo 
De aluno, sobre todos os 

Cuidados e conscientização 
Dos mesmos sobre a 

Importância do uso dos ipis e 
Etiquetas de proteção do 

Covid 19(conforme anexo). 

Aquisição de 
mascaras para, caso 

de surgimento de 
algum usuário da 

escola sem, aquisição 
de álcool gel e 

dispensers para sua 
disponibilização. 

Aquisição de adesivos 
de identificação e 

localização de 
dispensers e local de 

distribuição de 
máscara. 

Álcool 
Gel 

Álcool 
70% 
Água 

Sanitária 
Papel 
Para 

Cartazes 
Revestido 

S com 
Papel 

Contac 
Telefone, 

Computador 
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Cada professor será responsável por, 
além dos meios já especificados, 

reforçar, ates de iniciar as aulas, as 
orientações no sentido deste item. 

Implementar medidas para 
promover, orientar e fiscalizar o uso 
obrigatório de máscara de proteção 
facial por alunos e trabalhadores 

 COE VÓ ALMA 
Secretária 

Municipal de 
Educação e de 

Saúde 
COE Municipal 

X X Implementar palestras e explicações 
virtuais e presenciais (aos alunos) 

referente as medidas de prevenção a 
serem realizadas através de 

parcerias com UBS e instituições de 
ensino superior da região e COE VÓ 

ALMA 
Orientando sobre o uso 
Obrigatório e correto de 

Máscaras e uso de álcool 
Gel. 

Conscientizar da importância 
De desinfetar as mãos com 

Lavagem correta com 
Sabonete líquido antes de 

Colocar a máscara. 
-Máscara deverá cobrir todo 
O nariz e até o queixo, sendo 

Realizar parcerias com 
a UBS Municipal e IES 

da região para 
realização das 

palestras e 
orientações. 

 

Serão repassadas 
orientações aos 

membros do COE 
que terão de 
repassar aos 

servidores que, ao 
final, repassarão 
aos professores. 

Cartazes 
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Bem ajustada ao rosto; 
- Respeitar o distanciamento 
Social mesmo com o uso de 

Máscaras. 
-Não tocar na máscara, 

-Usar a máscara 
Corretamente, não usar no 
Queixo ou abaixo do nariz, 
Não mexer na máscara dos 

Colegas, 
Não trocar de máscaras com 

Os colegas. 
Será fiscalizado e orientado 
Pelo responsável do controle 

E fiscalização 
No portão principal da 

Escola identificado como 
Entrada e saída um 

Funcionário designado do 
Turno e do dia fará a 

Conferência do uso de 
Máscaras, (se o aluno chegar 
Sem a máscara o funcionário 

Dará a máscara) e orienta 
Sobre o uso correto e a 

Importância do uso da mesma 
Na escola em todos os 

Momentos; 
- Ao chegar em casa a 

Lavagem deverá ser com 
Sabão em barra ou sabão em 
Pó, deixando de molho por 20 

Minutos, para que no dia 
Seguinte esteja limpa para o 

Com papel 
Especifico 

Para 
Cartazes 
Folha de 

Oficio 
Para 

Planilha 
N° 05 de 
Controle 
Do uso 
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Uso; 
Funcionários e professores 

Serão fiscalizados pelo 
Funcionário escalado no 
Turno e dia conforme a 
Planilha de controle de 

Conferência - n° 05 anexa. 

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

 COE VÓ ALMA 
Secretária 

Municipal de 
Educação e Saúde 

COE Municipal 

X X Realizar-se-á treinamentos dos 
profissionais através de parcerias 

com UBS, Secretária de Saúde e IES 
da Região. 

O treinamento será realizado na 
própria escola, antes do retorno das 
aulas presenciais, onde realizar-se-á 
de forma pratica a higienização para 
fins de identificação e correção de 

eventuais erros ou detalhes a serem 
observados. Além disto, a direção da 
escola fiscalizará a observância das 

orientações dadas no referido 
treinamento e, caso julgar 

necessário, convocara os servidores 
para, em horário de desuso da escola 
(noite) reforçar o treinamento, o que 

será necessário sempre que 
detectada falhas ou ingresso de novo 

servidor no quadro responsável. 

Realizar parcerias com 
a UBS Municipal e IES 

da região para 
realização das 

palestras e 
orientações. 

Disponibilização do 
local, garantindo o seu 
desuso no momento 
do treinamento, bem 

como todos os 
equipamentos e 

insumos necessários 
para sua realização 
prática, tais como: 

mascaras, álcool gel, 
agua sanitária, panos, 
baldes, maquinas de 
lavar, viseiras, etc. 

 

Orientar alunos e trabalhadores 
sobre a necessidade e importância 
de higienizar constantemente as 
mãos, conforme protocolos dos 
Órgãos de Saúde, especialmente 
nas seguintes situações: após o uso 

 COE VÓ ALMA 
DIRETORIA 

EQUIPE 
PEDAGOGICA 

 

X X 
 

O COE da Escola promoverá 

conversas, palestras e orientações 

Computador, 
celular, sala ampla 

e arejada para 
realização de 
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de transporte público; ao chegar na 
Instituição de Ensino; após tocar em 
superfícies tais como maçanetas das 
portas, corrimãos, botões de 
elevadores, interruptores; após 
tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; 
antes e após o uso do banheiro; 
antes de manipular alimentos; antes 
de tocar em utensílios higienizados; 
antes e após alimentar os alunos; 
antes das refeições; antes e após 
práticas de cuidado com os alunos, 
como troca de fralda, limpeza nasal, 
etc.; antes e após cuidar de 
ferimentos; antes e após administrar 
medicamentos; após a limpeza de 
um local e/ou utilizar vassouras, 
panos e materiais de higienização; 
após remover lixo e outros resíduos; 
após trocar de sapatos; antes e após 
fumar; após o uso dos espaços 
coletivos; antes de iniciar uma nova 
atividade coletiva 

gerais nas salas de aula e setores da 

escola.  

Será realizado o acompanhamento 

por servente (conforme escala a ser 

definida) dos alunos de 1º a 5º ano 

na lavagem das mãos. Igualmente, 

na entrada e saída da escola será 

disponibilizado tapete higienizante de 

agua sanitária na entrada e saída da 

escola, entrada e saída do pátio e do 

refeitório. 

 

 

 

orientações iniciais 
e revisionais. 

Elaboração de 
escala de 

servidores. 
Álcool 

Agua sanitária 
Panos 
Tapete 

higienizante de 
água sanitária 

Sabonete liquido 
Dispensers de 

sabonete e álcool 
gel 

Tolhas de papel 
Lixeiras para 
descarte de 

materiais usados. 

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 

 COE VÓ ALMA 
DIRETORIA 

SERVIDORES 

X   X 
 

Em parceria com a UBS ou IES da 
região, será realizado 

treinamento/conversa com os 
membros do COE, que terão de 

repassar aos membros da diretoria 
que, consequentemente, orientação 

finalmente os alunos. 
Afixar as informações e 

Orientações em todas as salas de 
aulas, 

Sala de reunião ampla 
e arejada que 

possibilite 
distanciamento e 
demais itens de 
segurança para 

orientações. 

Lixeiras de plástico 
com tampa e pedal 
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Corredores e áreas 
Externas, 

Disponibilizar 
Lixeiras plásticas com 

Tampa e pedal em cada sala de 
Aula, secretaria, sala de 
Xerox, sala da equipe 

Diretiva, sala da direção sala 
Dos professores, biblioteca, 
Refeitório e área coberta. 
O lixo será descartado a 

Cada troca de turno. 
 

 

 

Sacos de 
Lixo de 

Plásticos 
Toalhas 
De papel 

Descartáveis 
Papel 
Para 

Cartaz 
Computador 

 

Orientar os trabalhadores a manter 
as unhas cortadas ou aparadas e os 
cabelos presos e a evitar o uso de 
adornos, como anéis e brincos 

 DIRETORIA 
 
 
 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 

COE VÓ ALMA e ajudaram a 
elaborar este plano, os quais tem por 

obrigação repassar aos demais. 

 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 

 

Orientar alunos e trabalhadores a 
higienizar regularmente os aparelhos 
celulares com álcool 70 por cento ou 
solução sanitizante de efeito similar 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

  X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 

COE VÓ ALMA e ajudaram a 
elaborar este plano, os quais tem por 

obrigação repassar aos demais. 

Álcool Gel 
Lenços descartáveis 

Lixeiras 
Álcool 70% 
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Demais, imperioso destacar que 
alunos são proibidos de usar telefone 
em sala de aula, sendo tal orientação 
reforçada, com a ressalva de que, em 

caso de uso durante períodos de 
intervalo, deverão higieniza-los com 

álcool 70% 

Orientar alunos e trabalhadores a 
higienizar a cada troca de usuário os 
computadores, tablets, 
equipamentos, instrumentos e 
materiais didáticos empregados em 
aulas práticas 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

 X Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 
COE 11 DE ABRIL e ajudaram a 

elaborar este plano, os quais tem por 
obrigação repassar aos demais. 

Em caso do professor 
Utilizar os computadores, 

Notbooks ou qualquer 
Material didático o mesmo 

Será responsável pela 
Higienização antes e depois 

De utilização dos mesmos, com 
Os alunos com álcool 70%. E 

Material didático após uso 
Será novamente higienizado 

Pelas funcionárias da 
Limpeza, 

 

Álcool Gel 
Lenços descartáveis 

Lixeiras 
Sala de reunião ampla 

e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 

Orientar alunos e trabalhadores a 
evitar, sempre que possível, o 
compartilhamento de equipamentos 
e materiais didáticos 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 

COE VÓ ALMA e ajudaram a 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 



 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALMA 

Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19 |  Fevereiro 2021  |  23 

 

elaborar este plano, os quais tem por 
obrigação repassar aos demais. 

No caso de alunos que não 
possuírem os materiais didáticos 

necessários para o desenvolver da 
aula, a escola deverá fornece-los, e 
quem entregou o material deverá 
higieniza-lo antes e depois do uso 

com álcool 70%. 

de imprensa, 
impressora e canetas. 

Álcool Gel 
Lenços descartáveis 

Lixeiras 
Matérias escolares e 

didáticos. 
Álcool 70% 

Orientar alunos e trabalhadores 
evitar comportamentos sociais tais 
como aperto de mãos, abraços e 
beijos 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 
COE 11 DE ABRIL e ajudaram a 

elaborar este plano, os quais tem por 
obrigação repassar aos demais. 

 Cartazes explicativos 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 
Papel especifico para 
cartazes coloridos a 

serem feitos com 
orientações 

acompanhadas de 
imagens em tamanho 

compatível com a clara 
visualização. 

Orientar alunos e trabalhadores a 
não partilhar alimentos e não utilizar 
os mesmos utensílios, como copos, 
talheres, pratos etc. 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 
COE 11 DE ABRIL e ajudaram a 

elaborar este plano, os quais tem por 
obrigação repassar aos demais. 
Ademais, os itens mencionados 

utilizados serão, antes e depois do 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 
Álcool Gel 

Agua 
Chaleira 
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uso higienizados pelas serventes da 
cantina/refeitório, sendo que depois, 
serão lavados em agua quente pelas 
referidas servidoras (molho de 10 a 
15 min), preferindo-se, sempre que 

possível, o uso por objetos 
descartáveis que, após o uso, serão 

imediatamente descartados em 
lixeiras próprias que estarão 

dispostas ao longo do perímetro 
escolar. 

Matérias de limpeza 
de louças. 

Copos, pratos e 
talheres descartáveis. 

Lixeiras. 
Detergente 
Esponjas 

Escorredores 
Tolhas de pano e 
papel, sendo no 

primeiro caso enviadas 
para limpeza após 

cada uso. 
Agua sanitária 

Etc. 

Orientar alunos e trabalhadores a 
não partilhar material escolar, como 
canetas, cadernos, réguas, 
borrachas etc. 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 
COE 11 DE ABRIL e ajudaram a 

elaborar este plano, os quais tem por 
obrigação repassar aos demais. 

No caso de alunos que não 
possuírem os materiais didáticos 

necessários para o desenvolver da 
aula, a escola deverá fornece-los, os 
higienizando antes e depois do uso. 

Comunicarem o responsável 
Sobre a falta de material de 

Algumas estudantes, cada aluno 
Deverá trazer seu material e 

Será reforçado todos os 
Dias pelos professores das 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 
Álcool Gel 

Lenços descartáveis 
Lixeiras 

Matérias escolares e 
didáticos. 

Álcool 70% 
Borrifadores de Álcool 

70% 
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Turmas que ninguém deve 
Trocar material, cada um com 

Seu material e ficara 
Disponibilizado em cada sala 

De aula borrifador com 
Álcool 70º, para que façam 

Uso na higienização do 
Material antes de utilizar e 
Após utilizar. Controlado 
Pelo professor que esta 

Presente em sala de aula. 
 

Orientar alunos e trabalhadores a 
não partilhar objetos pessoais, como 
roupas, escova de cabelo, 
maquiagens, brinquedos e 
assemelhados 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 
COE 11 DE ABRIL e ajudaram a 

elaborar este plano, os quais tem por 
obrigação repassar aos demais. 

Os materiais ficarão armazenados no 
almoxarifado e, no caso de livros, 
biblioteca, onde os professores 
deverão solicita-los por telefone, 

sendo que os servidores 
responsáveis por estes setores 

realizarão a higienização com álcool 
70% e o entregarão na sala de aula, 

bem como os retirarão quando 
desocupados para higienização e 
armazenamento no devido lugar. 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 
Álcool Gel 
Álcool 70% 
Panos de 

limpeza/higienização. 



 

26  |  Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle da Transmissão de COVID-19 | JUNHO  2019 

 

Reduzir a quantidade de materiais 
disponíveis nas salas, como livros e 
brinquedos, isolando-os na medida 
do possível e mantendo apenas o 
que for estritamente necessário para 
as atividades didático-pedagógicas 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 

COE VÓ ALMA e ajudaram a 
elaborar este plano, os quais tem por 

obrigação repassar aos demais. 
Os materiais ficarão armazenados no 

almoxarifado e, no caso de livros, 
biblioteca, onde os professores 
deverão solicita-los por telefone, 

sendo que os servidores 
responsáveis por estes setores 

realizarão a higienização com álcool 
70% e o entregarão na sala de aula, 

bem como os retirarão quando 
desocupados para higienização e 
armazenamento no devido lugar. 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 
Álcool Gel 
Álcool 70% 
Panos de 

limpeza/higienização. 

Delimitar a capacidade máxima de 
pessoas nas salas de aulas, 
bibliotecas, ambientes 
compartilhados e elevadores, 
afixando cartazes informativos nos 
locais 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

X  A delimitação será realizada para 
cada espaço, sendo para salas de 
aula, biblioteca, pátio e corredores 
suas áreas dividas por 3 metros 

sendo o resultado deste, diminuído 
em 10% e, então, obtido a 

capacidade máxima de cada local. 
Para o refeitório, local onde as 

pessoas ficarão sem mascaras para 
alimentação, calcular-se-á sua área 

dividida por 5 metros, sendo seu 
resultado diminuído em 10% e, então, 
obtida a capacidade máxima do local. 

Com tais resultados, serão 
elaborados cartazes grandes com 

Impressora, Tonner, 
Caneta, Planilha de 
Controle de Acesso. 

Fita 
Adesiva 
Plástica 
Colorida 

Cartazes 
Com papel 
Especifico 

Para 
Cartazes 
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folha própria e colorida (para fins de 
chamar a atenção) contendo esta 

informação, além de sempre 
permanecer junto a entrada uma 

servidora controlando o respeito a tal 
limite de lotação. Será, também, feita 

a demarcação no assolho do local 
com adesivos e fitas coloridas e, 
sempre que possível desenhos, 

estipulando a distância mínima entre 
os usuários do local, que é de 2 

metros. 

Orientar alunos e trabalhadores a 
manter o distanciamento mínimo de 
uma pessoa a cada 3 (três) degraus 
nas escadas rolantes e afixar 
cartazes informativos 

X NA NA
. 

NA. NA. NA 

Desestimular o uso de elevadores, 
por meio de cartazes afixados em 
locais visíveis, que contenham 
orientações mínimas, recomendando 
a utilização apenas para pessoas 
com dificuldades ou limitações para 
deslocamento 

X NA NA NA NA NA. 

As instituições de ensino que 
possuam em suas dependências 
crianças menores de seis anos ou 
com algum grau de dependência 
deverão adotar medidas para que 
estas recebam auxílio para a 
lavagem adequada das mãos com a 
regularidade necessária 

X MONITORES 
PROFESSORES 

 X Os monitores e professores 
regentes de turmas que possuam 

crianças menores de 06 (seis) 
anos de idade ou com grau de 

dependência serão os 
responsáveis por realizar a 

correta higienização das mãos, 
roupas e objetos destes. 

Agua 
Sabonete liquido 

Álcool gel 
Dispenser para 

sabonete e álcool 
gel 

Papel toalha 
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Lixeira com tampa e 
pedal para abertura 

Sacos de lixo 

Nas instituições de ensino em que 
houver a necessidade de realizar 
troca de fraldas dos alunos, orientar 
os trabalhadores responsáveis pela 
troca a usar luvas descartáveis e a 
realizar a adequada lavagem das 
mãos da criança após o 
procedimento 

X PROFESSORES 
SERVIDORES 

X X Utilização de jalecos e protetores 
corporais (aventais descartáveis) 
e de mesa descartáveis (toalhas 

de papel de fácil descarte) a 
serem trocados em todos turno, 
bem como luvas descartáveis a 

serem trocadas a cada uso. 
Após, deverão, ainda, higienizar 

suas mãos, as lavando primeiro e, 
depois, passando álcool gel 

Luvas descartáveis, 
Jalecos e Protetores 
corporais (aventais 
descartáveis) para 

quem atuar na 
maternidade. 

SABÃO 
ALCOOL 

ÁGUA 
TOALHA 

DESCARTÁVEL 
PIA 

Lixeira com tampa 
acionável por pedal. 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas de limpeza do ambiente: 

Ação 

N
ã
o 
s
e 
a
pl
ic
a 

Responsável pela ação 
Rea
liza
da 

Não 
realizad

a 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

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 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

X X Antes e depois do uso e a cada turno 
os locais deverão ser higienizados 
com agua sanitária ou cloro ativo, 
bem como suas mesas, cadeiras e 

Agua sanitária ou 
Cloro Ativo 

Baldes 
Panos 
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demais objetos de uso direto dos 
estudantes e servidores com álcool 

70%. 

Álcool 70% 
Agua. 

Higienizar, uma vez a cada turno, as 
superfícies de uso comum, tais 
como maçanetas das portas, 
corrimãos, botões de elevadores, 
interruptores, puxadores, teclados 
de computador, mouses, bancos, 
mesas, telefones, acessórios em 
instalações sanitárias, etc. com 
álcool 70% ou preparações 
antissépticas ou sanitizantes de 
efeito similar 

 
 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

X X Antes e depois do uso e a cada turno 
realizar-se-á a higienização dos 
referidos itens com álcool 70% 

Panos 
Álcool 70% 

 

Ampliar a atenção para a higiene do 
piso nos níveis de ensino onde os 
alunos o utilizem com maior 
frequência para o desenvolvimento 
das práticas pedagógicas, como na 
Educação Infantil e nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

X X Antes e depois do uso e a cada turno 
os locais deverão ser higienizados 
com agua sanitária ou cloro ativo, 

inclusive calçadas externas. 

Agua sanitária ou 
Cloro Ativo 

Baldes 
Panos 
Agua. 

Adotar propõe de uso individual por 
trabalhadores e alunos quando da 
utilização com maior frequência do 
piso para o desenvolvimento das 
práticas pedagógicas, o qual deverá 
ser vestido toda a vez que o aluno 
ou o trabalhador adentrar no espaço, 
bem como ser retirado ao sair, e 
deverá ser trocado ou higienizado 
diariamente, caso não seja 
descartável. Caso seja utilizado um 
tipo de “calçado” em substituição do 
propé, deverá seguir as mesmas 
instruções acima 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

X  ORIENTAÇÃO PARA QUE A 
FAMILIA 

PROVIDENCIE UM CALÇADO PARA 
O ALUNO ASSIM COMO OS 

PROFESSORES E SERVIDORES 
DE 

USO EXCLUSIVO.PARA SER 
USADO NAS SALAS DE AULA QUE 

SERÃO HIGIENIZADAS A CADA 
TROCA DE TURNO COM ÁLCOOL 

70% 

ÁLCOOL 70%  
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Higienizar, a cada uso, materiais e 
utensílios de uso comum, como 
colchonetes, tatames, trocadores, 
cadeiras de alimentação, berços 
entre outros 

 SERVIDORES 
SERVENTES 
MONITORAS 

X X Tais objetos serão higienizados 
pelas serventes e monitoras 

todos os dias antes do início de 
cada turno e antes e depois do 

uso. 

Toalha de papel 
Panos 

Álcool Gel e 
Liquido 

Borrifadores de 
álcool 

Luvas descaráveis 
Etc. 

Higienizar diariamente brinquedos e 
materiais utilizados pelas crianças 
da Educação Infantil e Séries Iniciais 
do Ensino Fundamental e higienizar 
imediatamente após o uso 
brinquedos e materiais que forem 
levados à boca pelos alunos 

 PROFESSORES 
SERVIDORES 
MONITORES 
SERVENTES 

 X A orientação é a não utilização 
de tais objetos para evitar 
eventual disseminação do 

vírus. 
Se o professor das séries 
Iniciais fizer uso de algum 
Jogo ou solicitar que os 
Alunos tragam algum 

Brinquedo em algum dia da 
Semana, será feita a 

Higienização com álcool 70% 
Antes da utilização do 
Material pelo professor 

Regente e as crianças e após 
O uso também. 

 

ALCOOL 
70% E 
ALCOOL 
GEL 
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Evitar o uso de brinquedos e outros 
materiais de difícil higienização 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X X Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 

coe 11 de abril e ajudaram a elaborar 
este plano, os quais tem por 

obrigação repassar aos demais. 
Serão usados somente 

Brinquedos higienizados e de 
Fácil higienização. Se o 

Professor das séries iniciais 
Fizer uso de algum jogo ou 

Solicitar que os alunos 
Tragam algum brinquedo em 
Algum dia da semana, será 

Feita a higienização com 
Álcool 70% antes da 

Utilização do material pelo 
Professor regente e as 
Crianças e após o uso 

Também. 
 

ALCOOL 
GEL, 

ALCOOL 70º 
 

Não partilhar objetos de uso 
individual, como babeiros, fraldas, 
lençóis, travesseiros, toalhas etc.; 

X DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X. X. Orientação permanente dos 
profissionais e pais de que, 

sempre que possível, tais itens 
deverão ser trazidos de casa. Em 
não trazendo a escola fornecerá 
observada a higienização antes 

de depois do uso e, para os 
descartáveis, seu imediato 

descarte após o uso. Será feita a 
higienização com álcool 70% 

Reuniões 
Fraldas, babeiros, 
lençóis e fronhas 

descartáveis ou de 
fácil higienização. 

Toalhas, 
travesseiros e 

cobertores de fácil 
higienização e em 
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antes da utilização do material 
pelo professor regente da classe 

ou pelo monitor da turma, 
igualmente, após o uso, 

preferindo-se, sempre que 
possível, o uso de material 
descartável, com posterior 

descarte em lixeira própria para 
este fim. 

número suficiente 
para uso. 

Álcool 70% 
Agua 

Sabão ou sabonete 
liquido 

Álcool gel 
Agua sanitária ou 

cloro ativo. 

Garantir, sempre que possível, 
material individual e higienizado para 
o desenvolvimento das atividades 
pedagógicas 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Professores solicitarão o material 
necessário para a atividade 

antecipadamente a diretoria. Os 
materiais serão separados e 

higienizados com álcool 70% e 
entregues ao mesmo para que o 

distribua aos estudantes, após o uso 
será de responsabilidade do 

professor ou monitor da turma a 
realização da higienização com álcool 

70% para devolução. 

Álcool 70% 
Panos 

Álcool gel 
Controle eletrônico 
(computador) de 

pedidos de reserva de 
material, entrega e 

recebimento. 

Garantir equipamentos de higiene, 
como dispensadores de álcool gel, 
lixeiras com tampa com dispositivo 
que permita a abertura e fechamento 
sem o uso das mãos (como lixeira 
com pedal) 

 COE 
DIRETORIA 

PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  A escola terá nas entradas principais, 
na das salas de aula, refeitório, 

biblioteca, direção e demais locais de 
uso comum, dispensers (totens) de 
álcool gel 70%, bem como lixeiras 
com tampas acionáveis por pedal. 

Ainda, todos os membros do quadro 
de servidores (professores, diretores, 

monitores, serventes e 
administrativos) terão à sua 

disposição borrifadores de álcool 

Toten de álcool gel 
Dispensers de álcool 

gel 
Borrifadores 

Lixeiras de pedal 
Saco plástico 

Sabonete liquido 
Papel toalha 

Álcool gel 
Álcool 70% 
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70% para higienização de meses e 
objetos. Os banheiros serão 
equipados com dispenser de 

sabonete líquido, álcool gel, porta 
toalhas, toalhas de papel e lixeiras 

com tampa acionável por pedal. 

Disponibilizar preparações alcoólicas 
antissépticas 70% (setenta por 
cento) em formato de gel, espuma 
ou spray, para higienização das 
mãos, em todos os ambientes da 
instituição de ensino e em locais 
estratégicos e de fácil acesso, como 
entrada, saída, corredores, 
elevadores etc. 

 COE 
DIRETORIA 

PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  A escola terá nas entradas principais, 
na das salas de aula, refeitório, 

biblioteca, direção e demais locais de 
uso comum, dispensers (totens) de 
álcool gel 70%, bem como lixeiras 
com tampas acionáveis por pedal. 

Ainda, todos os membros do quadro 
de servidores (professores, diretores, 

monitores, serventes e 
administrativos) terão à sua 

disposição borrifadores de álcool 
70% para higienização de meses e 

objetos. Os banheiros serão 
equipados com dispenser de 

sabonete líquido, álcool gel, porta 
toalhas, toalhas de papel e lixeiras 

com tampa acionável por pedal. 

Toten de álcool gel 
Dispensers de álcool 

gel 
Borrifadores 

Lixeiras de pedal 
Saco plástico 

Sabonete liquido 
Papel toalha 

Álcool gel 
Álcool 70% 

Disponibilizar kit de higiene completo 
nos banheiros, com sabonete 
líquido, toalhas de papel não 
reciclado e preparações alcoólicas 
antissépticas 70% (setenta por 
cento) em formato de gel, espuma 
ou spray 

 COE 
DIRETORIA 

PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Todos os banheiros (feminino, 
masculino e de funcionários) terão 

dispensadores de álcool gel, 
sabonete líquido, porta papel tolha e 

lixeira com tampa acionável por 
pedal. 

Dispensers de álcool 
gel e sabonete líquido. 

Porta papel tolha e 
tolhas de papel 

Sabonete líquido e 
álcool gel 

Papel tolha 
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Desativar todos os bebedouros da 
Instituição de Ensino e disponibilizar 
alternativas, como dispensadores de 
água e copos plásticos descartáveis 
e/ou copos de uso individual, desde 
que constantemente higienizados 

 COE 
DIRETORIA 

PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Todos os itens mencionados já foram 
desativados e retirados dos locais, 

sendo suas instalações devidamente 
vedadas para evitar acidentes. 
Bebedouros já se encontram 

desativados e interditados. Os país 
serão conscientizados e 

comunicados para que cada aluno 
traga de casa sua garrafa de agua, 
copo ou xicara que deverão estar 

devidamente higienizados. Quando 
da reposição, os professores 

regentes, monitores ou merendeiras 
serão responsáveis por faze-la, 

observando a higienização antes e 
depois da reposição. Alunos que não 
tragam os referidos itens, receberão 
da escola, quando necessário, copos 

plásticos descartáveis que serão, 
após o uso, descartados em lixeira 

própria. 

Pedreiro, eletricista e 
encanador. 

Água 
Copos descartáveis 
Lixeira acionável por 

pedal 
Jarras 

Manter abertas todas as janelas e 
portas dos ambientes, privilegiando, 
na medida do possível, a ventilação 
natural 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Tal orientação já foi repassada 
verbalmente aos membros da 

diretoria e responsáveis pela gestão 
escolar que, ainda, fazem parte do 

COE VÓ ALMA e ajudaram a 
elaborar este plano, os quais tem por 
obrigação repassar aos professores e 

funcionários. 

Sala de reunião ampla 
e arejada, folhas de 
oficio, computador, 

assessoria jurídica e 
de imprensa, 

impressora e canetas. 
 

Manter limpos filtros e dutos do ar 
condicionado 

 

 SMECDT 
DIRETORIA 

PROFESSORES 

X  Professores e servidores foram 
orientados a ficarem atentos a plena 
funcionalidade dos equipamentos, 

Contratação de 
empresa especializada 

Álcool 70% 
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SERVIDORES devendo, sempre que detectado 
qualquer indicio de problema ou 
sujeira nos filtros comunicar a 

SMECDT. Além disto, contratar-se-á 
empresa para que faça tal revisão de 

forma periódica. Limpeza externa 
normal com álcool 70% todos os dias 

Panos de higienização 
Baldes, agua sanitária, 

máquina de lavar 
roupa e varal para 
higienização dos 
panos utilizados, 

quando não 
descartáveis. 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a readequação dos espaços físicos e da circulação social: 

Ação 

N
ã
o 
s
e 
a
pl
ic
a 

Responsável pela ação 
Rea
liza
da 

Não 
realizad

a 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

Readequar a forma de atendimento 
dos alunos respeitando o teto de 
operação definido pelo Sistema de 
Distanciamento Controlado para a 
bandeira vigente na região em que 
se localiza a Instituição de Ensino 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Todas as turmas terão lotação 
máxima de 50% de sua capacidade, 
o que garantirá o espaçamento de 
1,5 metros entre um estudante e 

outro e deles para com o professor. 
Será mantido, aqueles que optarem 
por a modalidade de ensino remoto. 

As turmas reversar-se-ão 
semanalmente para fins de nunca 
ultrapassar o limite de ocupação 

definido, bem desrespeitar o 
distanciamento de 1,5 metro (mínimo 

fixado). 

Redução/retirada de 
cadeiras e mesas em 
excesso, mantendo 

somente as que 
efetivamente forem 

ocupadas. Aplicação 
de fitas adesivas 

delimitando o local de 
cada mesa e cadeira, 

bem como o 
distanciamento entre 

aluno nas laterais, 
frente e traseira da 

classe. 
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Em caso de alteração de percentual, 
conforme bandeira definida para a 
região, este novo limite deverá ser 
observado. Será realizada, após a 

conclusão da adesão ao ensino 
presencial, escala de presença, 

separando as turmas em duas partes, 
sendo realizado o revezamento 
semanal de cada grupo em aula 

presencial. 

Readequar os espaços físicos 
respeitando o distanciamento 
mínimo obrigatório que, nas 
instituições de ensino, é de um 
metro e meio (1,5m) de distância 
entre pessoas com máscara de 
proteção facial (exemplo: em salas 
de aula) e de dois metros (2m) de 
distância entre pessoas sem 
máscara (exemplo, durante as 
refeições) 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Todas as turmas terão lotação 
máxima de 50% de sua capacidade, 
o que garantirá o espaçamento de 
1,5 metros entre um estudante e 

outro e deles para com o professor. 
Será mantido, aqueles que optarem 
por a modalidade de ensino remoto. 

As turmas reversar-se-ão 
semanalmente para fins de nunca 
ultrapassar o limite de ocupação 

definido, bem desrespeitar o 
distanciamento de 1,5 metro (mínimo 

fixado). 
No caso do maternal, onde será 

impossível a obrigatoriedade do uso 
de máscara pelos bebes, utilizar-se-á 
as mesmas regras, no entanto, com 
distanciamento mínimo de 2 metros. 
Igualmente ao maternal, funcionará o 
refeitório do local, onde observar-se-á 
o distanciamento mínimo de 2 metros 

entre os usuários. A lotação será 
calcula através da divisão de sua 

Redução/retirada de 
cadeiras e mesas em 
excesso, mantendo 

somente as que 
efetivamente forem 

ocupadas. Aplicação 
de fitas adesivas 

delimitando o local de 
cada mesa e cadeira, 

bem como o 
distanciamento entre 

aluno nas laterais, 
frente e traseira da 

classe. 
Aquisição de 

mascaras descartáveis 
e lixeiras de pedal. 
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lotação máxima por 5 metro, sendo 
que seu resultado será, ainda, 
diminuído em 10% e, então, o 

resultado será a lotação máxima. 
Para fins de seu respeito e 

observância serão afixados cartazes 
grandes, coloridos e com desenhos 

(didáticos), além de um servidor, 
conforme escala a ser definida, ficar 

responsável pela observância do 
limite máximo. 

Ainda, serão retiradas do local 
cadeiras e mesas em excesso, 

restando tão somente em número 
suficiente para lotação máxima 

definida. 

Organizar as salas de aula de forma 
que os alunos se acomodem 
individualmente em carteiras, 
respeitando o distanciamento 
mínimo obrigatório 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Todas as turmas terão lotação 
máxima de 50% de sua capacidade, 
o que garantirá o espaçamento de 
1,5 metros entre um estudante e 

outro e deles para com o professor. 
Será mantido, aqueles que optarem 
por a modalidade de ensino remoto. 

As turmas reversar-se-ão 
semanalmente para fins de nunca 
ultrapassar o limite de ocupação 

definido, bem desrespeitar o 
distanciamento de 1,5 metro (mínimo 

fixado). 
Em caso de alteração de percentual, 
conforme bandeira definida para a 
região, este novo limite deverá ser 

observado. 

Redução/retirada de 
cadeiras e mesas em 
excesso, mantendo 

somente as que 
efetivamente forem 

ocupadas. Aplicação 
de fitas adesivas 

delimitando o local de 
cada mesa e cadeira, 

bem como o 
distanciamento entre 

aluno nas laterais, 
frente e traseira da 

classe. 
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Estabelecer, afixar em cartaz e 
respeitar o teto de ocupação, 
compreendido como o número 
máximo permito de pessoas 
presentes, simultaneamente, no 
interior de um mesmo ambiente, 
respeitando o distanciamento 
mínimo obrigatório 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

 X Elaborar-se-á os referidos materiais 
informativos em conjunto com a 

Assessoria de Imprensa do Município 
e os afixará em todos os espaços da 

escola com o número de pessoas 
que o espaço comporta, em lugar 

visível na entrada das salas e demais 
espaços. Foi calculado o quantitativo 

levando-se em conta o 
distanciamento necessário de cada 

local, por exemplo, salas de 1,5 
metros, maternidade e refeitório de 2 
metros. O monitoramento será feito 

por todos os servidores do quadro da 
escola, professores, monitores, 

serventes, diretores e administrativo. 

Papel para cartaz e 
fitas adesivas, 

preferencialmente com 
desenhos didáticos. 

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

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Afixação de adesivos no chão 
delimitando o distanciamento mínimo 
de 1,5 metros nas salas de aula e de 

2 metros nas áreas comuns 
(refeitório) e na maternidade, os 

quais, deverão ser, ainda, 
fiscalizados pelos servidores. 

Fitas adesivas de 
delimitação contendo 

escritas claras e 
concisas. 

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

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Entrada principal adequada 
Para entrada dos alunos, 

Devidamente sinalizado o piso 
Com tinta com distanciamento 

De 1,50m, com vai e volta. 
Sendo organizado horário 
Para cada turma de alunos 
Diretamente para a sala de 

Aula, assim como a saída será 

 
Fita 

Adesiva 
Colorida 
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Do refeitório diretamente 
Para casa. 

Corredores devidamente 
Sinalizados- vai e volta- com 

Fita 
Adesiva 
Colorida 

Evitar o uso de espaços comuns que 
facilitem a aglomeração de pessoas, 
como pátios, refeitórios, ginásios, 
bibliotecas, entre outros 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Uso de pátio, ginásio e biblioteca 
terão que ser agendados 

previamente conforme planilhas de 
controle elaboradas pelos 

professores e com devida sinalização 
do local. Os refeitórios serão 

utilizados no final dos turnos, uma 
turma por vez, com devida 

sinalização do local. 
Para revisão de tais medidas, há 

necessidade de reunião conjunta de 
todos os coes do município, com 

membros da UBS e SMS. 

Redução/retirada de 
cadeiras e mesas em 
excesso, mantendo 

somente as que 
efetivamente forem 

ocupadas.  
Fitas adesivas  

Escalonar os horários de intervalo, 
refeições, saída e entra de salas de 
aula, bem como horários de 
utilização de ginásios, bibliotecas, 
pátios etc., a fim de preservar o 
distanciamento mínimo obrigatório 
entre pessoas e evitar a 
aglomeração de alunos e 
trabalhadores nas áreas comuns 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

 X O escalonamento será realizado por 
turmas para uso de áreas comum, 
não podendo, jamais, mais de uma 

turma estar utilizando o mesmo local. 
Para garantir tal observância, além 

do escalonamento, áreas como 
biblioteca e pátio, para uso, deverão 
ser agendados junto a direção que 

serão responsáveis por coordenar tal 
e, ainda, garantir a observância do 

uso individualizado do local por 
turma. O agendamento será realizado 

Planilha de escala 
Comunicado aos pais 

Orientação aos 
professores e alunos 
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sempre no dia anterior e na primeira 
hora de funcionamento do 

estabelecimento, a diretoria 
distribuirá em cada sala a planilha de 

escala de uso, a qual deverá ser 
observada restritamente pelos 
professores e monitores. Para 

retirada de livros respeitar-se-á fila 
com adesivos fixos no assoalho que 

a ordenará e respeitara o 
distanciamento de 1,5 metros por 

pessoa, além de o balcão da 
responsável pelo local, igualmente, 

respeitara a manutenção de distância 
de 1,5 metros entre ela e o usuário. 

Evitar o acesso de pais, 
responsáveis, cuidadores e/ou 
visitantes no interior das 
dependências das instituições de 
ensino, com exceção do momento 
de entrada e de saída dos alunos da 
Educação Infantil, preservadas as 
regras de distanciamento mínimo 
obrigatório e uso de máscara de 
proteção facial 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

X X Tal orientação foi repassada na 
elaboração deste aos diretores que 

deverão repassar aos demais 
servidores e pais em reuniões 

próprias. A medida será de 
observância obrigatória, com a única 
exceção a situações de emergência. 
Para uma maior transparência, serão 

afixados na entrada da escola 
cartazes com o alerta de que é 

veemente proibido o ingresso no local 
de pais e visitantes sem prévio 

agendamento por telefone com a 
diretoria da escola. 

Celular ou 
Computador para 
avisos remotos 

Sala de reuniões 
ampla e arejada que 

asseguro 
distanciamento mínimo 
de 1,5 metros entre os 

ocupantes dela. 
Folha de cartaz 

colorido e didático. 

Evitar a aglomeração de pessoas 
em saídas e entradas das 
instituições de ensino, privilegiando 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

 X Para tanto elaborar-se-á a escala 
mencionada acima. 

Comunicar aos pais e transportes 

Aplicar-se-á os 
mesmos insumos do 
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o sistema de drive-thru para a 
entrada e saída de crianças nas 
escolas, quando possível 

Escolares os horários de 
Entrada e saída de cada 
Turma, afixar cartazes 

Informando estes horários. 
 

escalonamento acima 
descrito. 

 

Assegurar o respeito dos pais, 
responsáveis e/ou cuidadores às 
regras de uso de máscara de 
proteção facial e de distanciamento 
mínimo obrigatório nas 
dependências externas à Instituição 
de Ensino, quando da entrada ou da 
saída de alunos, sinalizando no chão 
a posição a ser ocupada por cada 
pessoa 

. DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X X Conscientização dos pais, 
Sobre as regras adotadas 

Com respeito às sinalizações 
Fiscalização permanente e 

obrigatória. 
Em caso de desrespeito proibir o 

ingresso ou permanência nos pátios 
da instituição ou em suas calcadas. 

Servidores em geral 
(professores, 

monitores, serventes, 
diretores, etc.) 

Assegurar que trabalhadores e 
alunos do Grupo de Risco 
permaneçam em casa, sem prejuízo 
de remuneração e de 
acompanhamento das aulas, 
respectivamente 

 COE SMECDT 
SETOR DE RH 

X  Nenhum professor, servidor ou aluno 
que se encontre em grupo de risco 

será obrigado a retornar as 
atividades, permanecendo, mediante 

apresentação de atestando que 
confirme a situação para professores 

e servidores, afastados das 
atividades presenciais. 

No caso dos alunos que o retorno é 
opcional, basta que este opte por não 
retornar, no caso de querer retornar 

deverá seu responsável assinar 
termo de responsabilidade e 

apresentar atestado médico que 
autorize o retorno. 

Orientações 
repassadas pelo setor 

de RH por telefone. 
Orientações aos pais é 

repassada no 
momento da matrícula, 

seja remota ou 
presencial. 

Aferir a temperatura de todas as 
pessoas previamente a seu ingresso 
nas dependências da Instituição de 

 DIRETORIA 
SERVIDORES 

 X Todos os dias, na entrada da escola 
estará um servidor designado para tal 
finalidade aferindo a temperatura de 

Impressora 
Folhas de papel 

Caneta 
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Ensino, por meio de termômetro 
digital infravermelho, vedando a 
entrada daquela cuja temperatura 
registrada seja igual ou superior a 
37,8 graus 

todos que nela ingressarem, inclusive 
a própria, devendo manter relatório 

de aferição contendo nome, 
temperatura, hora e assinatura. 

Quem apresentar 
Temperatura igual ou 

Superior a 37,8 graus será 
Comunicado aos pais 

Imediatamente para tomar as 
Devidas providências. 

Professores e funcionários 
Serão comunicados e 

Afastados. 
Tal planilha deverá ser guarda pelo 

prazo mínimo de 20 (vinte) dias. 

Medidor de 
temperatura digital 

infravermelho 
Telefone celular para 
caso de emergência 

Ao aferir temperatura igual ou 
superior a 37,8 graus, a Instituição 
de Ensino deverá orientar a pessoa 
sobre o acompanhamento dos 
sintomas e a busca de serviço de 
saúde para investigação diagnóstica 
e deverá comunicar o fato 
imediatamente ao COE-E Local 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

 X O servidor responsável do item 
acima, ao notar a situação deste 

item, deverá orientar a pessoa e lhe 
proibir o ingresso na escola, em caso 
de tratar-se de aluno menor, deverá 

imediatamente entrar em contato com 
o responsável legal para orienta-lo e 
determinar que busque o aluno. Se a 
situação for muito grave (temperatura 

extremamente elevada) deverá 
comunicar os pais e, em seguida, 

imediatamente a UBS para que tome 
as devidas medidas de proteção à 

saúde e bem-estar do menor. 
Igualmente deverá anotar na planilha 

acima mencionada os mesmos 
dados, com destaque ao não 

ingresso na escola. 

Impressora 
Folhas de Papel 

Caneta 
Medidor de 

temperatura digital 
infravermelho 

Telefone celular para 
caso de emergência 
Itens de higienização 
já mencionados neste 

plano. 
Álcool gel 

Álcool 70% 
Borrifadores 

Sala de isolamento. 
Computador, 

impressora e folha de 
oficio. 
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Sempre que aferida a temperatura 
elevada, o estudante, profissional ou 
usuário em geral, será encaminhado 

diretamente sala de isolamento, 
devendo o local onde este transitou 

ser imediatamente fechado para 
higienização e posterior liberação. 
Manter-se-á ata diária do fluxo da 

sala de isolamento, onde referir-se-á 
todos os casos a ela encaminhados, 
nome da pessoa, temperatura, dia e 
hora de entrada e saída, bem como 
demais detalhes do monitoramento 

que forem julgados necessários. 

São medidas a serem adotadas em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 na comunidade escolar e/ou acadêmica: 

Ação 

N
ã
o 
s
e 
a
pl
ic
a 

Responsável pela ação 
Rea
liza
da 

Não 
realizad

a 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

Orientar os trabalhadores e alunos a 
informar imediatamente ao COE-E 
Local caso apresentem sintomas de 
síndrome gripal e/ou convivam com 
pessoas sintomáticas 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 
COE VÓ ALMA 

 X Orientação a ser dada em reunião 
presencial ou remota, igualmente, 
relembrada diariamente a todos os 

servidores que deverão sempre 
relembrar os alunos e pais quando 
possível. Ao receber a informação, 

quem for que a receba, deverá 
comunicar imediatamente o COE 

Telefones fixos e 
celulares 

Listagem de ingresso 
na escola a ser 

guardada por no 
mínimo 20 dias 
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competente para que comunique a 
UBS e SMS, bem como pessoa que 

tiveram contado com a pessoa 
sintomática, por isso a importância da 

listagem de ingresso na escola e, 
caso necessário, determinação de 
interdição da escola ou sala para 
higienização completa e cautelar. 

Material de 
higienização já 
mencionado. 

Disponibilidade de 
decretação de 

interdição por Ordem 
de Serviço da 

SMECDT. 

Organizar uma sala de isolamento 
para casos que apresentem 
sintomas de síndrome gripal 

 

 DIRETORIA 
 

X  A sala em questão já foi organizada e 
deverá ser constantemente 

higienizada sempre que 
Utilizada, com agua sanitária - 

Cloro ativo-hipoclorito de 
Sódio 2,0 a 2,5 e desinfetante, 

 e identificada bem como 
disponibilizadas máscaras cirúrgicas 

no local e álcool gel. Pessoas que 
apresentem sintomas deverão ter a 

temperatura aferida e imediatamente 
enviadas a sala ou dispensadas da 

escola, em caso de alunos, 
comunicado os responsáveis legais. 

Sala, material de 
higienização já 

mencionado e pessoal 
para tal ato. Telefone 

fixo e celulares, 
listagem de ingresso 

na escola e de 
telefones dos 

responsáveis pelos 
alunos. 

Definir fluxos claros de entrada e 
saída do caso suspeito da sala de 
isolamento, bem como os 
encaminhamentos necessários à 
rede de saúde 

. DIRETORIA 
SERVIDORES 

X  No caso de identificação de aluno ou 
servidor sintomático, este será levado 
imediatamente a sala de isolamento 
ou dispensado, no entanto, deverá 

esperar, em caso de fluxo de 
pessoas na escola (entrada e saída 

de alunos) na referida sala até 
encerramento do referido. No caso de 
alunos envio a sala de isolamento e 
comunicado aos responsáveis e, em 

Sala, material de 
higienização já 

mencionado e pessoal 
para tal ato. Telefone 

fixo e celulares, 
listagem de ingresso 

na escola e de 
telefones dos 

responsáveis pelos 
alunos. 
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casos graves, SMS e UBS, sendo 
procedido da mesma forma, aguardar 
encerramento de fluxo para saída do 

local. 

Auxilio de funcionários 
para fins de observar 
existência ou não de 

fluxo de entrada e 
saída na escola 

Identificar o serviço de saúde de 
referência para notificação e 
encaminhamento dos casos de 
suspeita de contaminação 

 COE VÓ ALMA X  O coe será o responsável pelo 
encaminhamento dos casos 

suspeitos ou confirmados à UBS 

Telefone fixo ou 
celular, transporte e 

material de 
higienização. 

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

 SERVIDORES X  Os servidores responsáveis pela 
higienização, sempre que ocorrente a 
situação deste item, serão acionados 
para imediata higienização do local e 
objetos possivelmente contaminados, 

devendo o local em questão ser, 
imediatamente, isolado para tal ato. 

Será 
Devidamente higienizada com 

Álcool 70%. A sala de 
Isolamento após o 

Encaminhamento do caso 
Será desinfetada, sempre 
Que utilizada, com agua 

Sanitária -cloro ativo- 
Hipoclorito de sódio 2,0 a 2,5 e 

Desinfetante, álcool 70% 
 

Materiais e 
profissionais já 
mencionados 

anteriormente (agua 
sanitária ou cloro ativo, 

álcool e panos) 

Promover o isolamento imediato de 
qualquer pessoa que apresente os 
sintomas gripais 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Pais e professores e 
Funcionários serão 

Orientados a informar 
Imediatamente ao coe da 

Sala de isolamento. 
Servidores 

Telefones celulares e 
fixos 
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Escola sobre alunos que 
Apresentem sintomas e/ou 
Familiares que convivem e 

Estão com sintomas gripais. O 
Aluno será orientado a 

Comunicar ao professor na 
Sala de aula sempre que 

Estiver sentindo-se com mal 
Estar, sintomas gripais, ou se 

Tem em casa alguém que esta 
Com os sintomas, 

O coe afastará estes alunos em sala 
de isolamento 

Transporte 

Informar imediatamente a rede de 
saúde do município sobre a 
ocorrência de casos suspeitos, para 
que seja investigado seu vínculo 
com outros casos atendidos de 
síndrome gripal e, em caso positivo, 
retornar essa informação à vigilância 
municipal. No caso de trabalhadores 
e alunos que residam em outros 
municípios, garantir a notificação da 
rede de saúde do município de 
residência 

 COE VÓ ALMA X  O coe será o responsável pelo 
encaminhamento dos casos 

suspeitos ou confirmados à UBS 
 

Telefone fixo ou 
celular, transporte e 

material de 
higienização. 

Afastar os casos sintomáticos do 
ambiente da Instituição de Ensino, 
orientar quanto à busca de serviço 
de saúde para investigação 
diagnóstica e/ou orientar sobre as 
medidas de isolamento domiciliar, 
até o resultado conclusivo da 
investigação do surto ou até 
completar o período de 14 dias de 
afastamento. Os mesmos 
procedimentos devem ser adotados 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Pais e professores e 
Funcionários serão 

Orientados a informar 
Imediatamente ao coe da 
Escola sobre alunos que 

Apresentem sintomas e/ou 
Familiares que convivem e 

Estão com sintomas gripais. O 
Aluno será orientado a 

Sala, material de 
higienização já 

mencionado e pessoal 
para tal ato. Telefone 

fixo e celulares, 
listagem de ingresso 

na escola e de 
telefones dos 
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para aquelas pessoas que convivem 
com pessoas que apresentem 
sintomas de síndrome gripal 

Comunicar ao professor na 
Sala de aula sempre que 

Estiver sentindo-se com mal 
Estar, sintomas gripais, ou se 

Tem em casa alguém que esta 
Com os sintomas, 

O coe afastará estes alunos em sala 
de isolamento 

responsáveis pelos 
alunos. 

Auxilio de funcionários 
para fins de observar 
existência ou não de 

fluxo de entrada e 
saída na escola 

Manter registro atualizado do 
acompanhamento de todos os 
trabalhadores e alunos afastados 
para isolamento domiciliar (quem, 
quando, suspeito/confirmado, em 
que data, serviço de saúde onde é 
acompanhado, se for o caso, etc.) 

 DIRETORIA 
COE VÓ ALMA 

X  Elaborar relatório digital de fácil 
alteração para fins de possibilitar 

atualização permanente da situação, 
bem como fidedignidade de um órgão 

com o outro. 
No caso de servidores tal relatório, 

ainda, deverá ser enviado a SMECDT 
e Setor de RH da Prefeitura Municipal 

Computador, e-mail, 
internet e telefone. 

Garantir o retorno dos alunos após a 
alta e a autorização da área da 
saúde e do COE-E Local, evitando 
evasão e abandono escolar 

 DIRETORIA 
 

X  Após o período de isolamento 
O aluno será reintegrado a 

Turma e oferecido momentos 
De recuperação {presenciais 
E/ou on line} sem prejuízos 

Para sua aprendizagem. 
Apresentação de atestado 
Com data de retorno, da 

Unidade de saúde, se o mesmo 
Não retornar na data será 
Entrado em contato com a 

Família, via telefone. 

Computador, e-mail e 
internet para fins de 
agilizar o máximo 

possível o 
procedimento. 

Realizar busca ativa diária, em todos 
os turnos, dos trabalhadores e 

. COE VÓ ALMA 
DIRETORIA 

PROFESSORES 

X  Consulta permanente das pessoas 
que na escola circulam quanto a seu 

Telefones, internet, 
aplicativos, medidor de 

temperatura. 
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alunos com sintomas de síndrome 
gripal 

SERVIDORES estado de saúde e aferição de 
temperatura em cada turno. 

Prever substituições na 
eventualidade de absenteísmo de 
trabalhadores em decorrência de 
tratamento ou isolamento domiciliar 
por suspeita ou confirmação de 
COVID-19 

. DIRETORIA 
COE VÓ ALMA 
SETOR DE RH 

 X Envio de projeto de lei para câmara 
municipal aprovado de forma 

permanente, enquanto durar a 
calamidade pública, a contratação ou 

suplementação emergencial de 
professores quando não for possível 
utilizar aqueles que já fazem parte do 

quadro.  

Computador, internet, 
impressora, telefone, 

celular, apoio do Setor 
de RH 

As instituições de ensino deverão adotar as seguintes medidas para a distribuição e manipulação da alimentação escolar: 

Ação 

N
ã
o 
s
e 
a
pl
ic
a 

Responsável pela ação 
Rea
liza
da 

Não 
realizad

a 
Metodologia (como é feito) Insumo (materiais) 

Garantir a segurança sanitária na 
distribuição da alimentação escolar 
na rede de ensino durante a 
pandemia do novo Corona vírus – 
COVID-19 

o
. 

DIRETORIA 
SERVIDORES 

X  Todo manejo e preparação de 
Alimentos segue regras e 
Fiscalização da vigilância 

Sanitária da secretaria 
Municipal de saúde do 

Município. 
No recebimento e posterior 

entrega/distribuição dos alimentos, 
fazer uso dos materiais e 
equipamentos de limpeza, 
higienização e segurança 

Álcool em gel ou 
liquido, panos, agua 

sanitária ou cloro ativo. 
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Estabelecer horários alternados de 
distribuição de alimentos, com o 
objetivo de evitar aglomerações 

 DIRETORIA 
PROFESSORES 
SERVIDORES 

X  Os horários de uso do refeitório 
obedecerão ao escalonamento a ser 
elabora, conforme já mencionado. 

Tabela de 
escalonamento a ser 

elaborada 

Obedecer ao distanciamento mínimo 
de dois metros (2m) entre pessoas 
no refeitório 

 SERVIDORES X  Afixação de adesivos de alerta de 
distanciamento de 2 metros entre os 
ocupantes do refeitório, bem como 
retirada de mesas e cadeiras que 
impossibilitem ou gerem perigo de 

desrespeito a tal observância. 

Adesivos didáticos 
Retirada de objetos 

em excesso 
Afixação de cartazes 

com número de 
lotação máxima. 

Organizar a disposição das mesas 
no refeitório de modo a assegurar o 
distanciamento mínimo de dois 
metros (2m) entre pessoas 

 SERVIDORES X  Afixação de adesivos de alerta de 
distanciamento de 2 metros entre os 
ocupantes do refeitório, bem como 
retirada de mesas e cadeiras que 
impossibilitem ou gerem perigo de 

desrespeito a tal observância. 

Adesivos didáticos 
Retirada de objetos 

em excesso 
Afixação de cartazes 

com número de 
lotação máxima. 

Dispor de uma alimentação 
saudável, priorizando o valor 
nutricional, a praticidade e a 
segurança nas refeições 

 SERVIDORES X  Item destinado especialmente a 
Nutricionista da escola que já restou 

orientada para elaboração dos 
cardápios e, igualmente, a orientar 
constantemente os servidores que 

manipularão e servirão os alimentos 

Telefone fixo ou 
celular, internet, 

computador, 
impressora, etc. 

Dar preferência à utilização de 
talheres e copos descartáveis e, na 
impossibilidade, utilizar talheres 
higienizados e individualizados, sem 
contato 

 SETOR DE 
COMPRAS 
DIRETORIA 

SERVIDORES 

X  Aquisição de equipamentos e objetos 
descartáveis e lixeiras (varias) para 

seu descarte. 

Copos, pratos, 
talheres e 

guardanapos 
descartáveis. 

Substituir os sistemas de 
autosserviço de bufê, utilizando 
porções individualizadas ou 
disponibilizando funcionário (s) 

 SERVIDORES X  Orientação já exarada a servidores 
responsáveis para que sirvam todas 

as alimentações em porções 
individualizadas a cada aluno. 

Copos, pratos e 
talheres descartáveis 

suficientes para 
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específico (s) para servir todos os 
pratos 

atendimento de todos 
alunos. 

Orientar os trabalhadores a evitar 
tocar o rosto, em especial os olhos e 
a máscara, durante a produção dos 
alimentos 

. DIRETORIA X  Orientação já exarada a diretoria na 
elaboração deste plano, a qual já a 

repassou a todas as servidoras 
através de contato telefônico e 

pessoal, não evitando, o necessário 
aviso para relembrar diariamente. 

Telefone e sala de 
reuniões ampla e 

arejada. Máscara e 
Viseiras. Jalecos e 

Protetores corporais 
descartáveis para 

quem atuar na 
maternidade. 

Evitar utilizar toalhas de tecido nas 
mesas ou outro material que dificulte 
a limpeza e, não sendo possível, 
realizar a troca após cada utilização 

 SERVIDORES X  Orientação já fornecia de uso de 
toalhas plásticas de fácil higienização 

ou de papel de fácil descarte, 
higienização a ser realizada no 

intervalo de uma e outra refeição, 
sem a qual ter terminado, nenhum 
aluno poderá ingressar no local. 

Toalhas plásticas de 
fácil higienização ou 

de papel para descarte 
entre um uso e outro. 

Material de 
higienização já 

mencionado 
anteriormente 

 
*Todos os materiais a serem elaborados serão enviados ao COE Municipal para apreciação e aprovação antes do uso 
**Todos os materiais já foram adquiridos, embora alguns não estejam instalados ou entregues, serão entregues até dia 12/02/2021 
***Este plano poderá ser atualizado mediante consenso entre COEs existentes no município para enquadra-se a eventual mudança de 
realidade municipal, regional, estadual, nacional ou mundial. 
****Enquanto durarem os efeitos da pandemia, diga-se, calamidade pública, perduraram os efeitos deste Plano. 
*****Item com marcação dupla de realizados e não realizados estão sendo realizados em etapas ou serão realizados de forma permanente 
******Alguns itens marcados como realizados, dizem respeito a orientação das pessoas envolvidas, o que será fiscalizado diariamente pelos 
membros do COE VÓ ALMA  
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PLANILHAS A SEREM UTILIZADAS: 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALMA 

Rua Jessé Silva, Bairro Centro, Erebango/RS, CEP 99920-000 

Fone/Fax: 054-99949-4244 – E-mail: educacaoinfantilvoalma@gmail.com 

Erebango – RS 

 PLANILHA N° 01 

 PLANILHA DE CONTROLE DOS RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES DO DIA 

 
DIA 

TURNO  
NOME DO RESPONSÁVEL Manhã Tarde Noite 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALMA 

Rua Jessé Silva, Bairro Centro, Erebango/RS, CEP 99920-000 

Fone/Fax: 054-99949-4244 – E-mail: educacaoinfantilvoalma@gmail.com 

Erebango – RS 

PLANILHA N° 02 

PLANILHA DO RESPONSÁVEL PELA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA  

DOS ALUNOS - ENTRADA 

DIA FUNCIONÁRIO E/OU PROFESSOR HORÁRIO 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALMA 

Rua Jessé Silva, Bairro Centro, Erebango/RS, CEP 99920-000 

Fone/Fax: 054-99949-4244 – E-mail: educacaoinfantilvoalma@gmail.com 

Erebango – RS 

PLANILHA N° 03 

 ALUNOS/FUNCIONÁRIOS/POROFESSORES AFASTADOS PARA ISOLAMENTO 

 
DIA 

 
HORA 

 
NOME DO 

 ALUNO /FUNCIONÁRIO/PROFESSOR 

S
U
S
P
EI
T
O 

C
O
N
FI
R
M
A
D
O 
 

 
SERVIÇO 

DE  

SAÚDE 

 
 
 

RESPONSÁVEL 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALMA 

Rua Jessé Silva, Bairro Centro, Erebango/RS, CEP 99920-000 

Fone/Fax: 054-99949-4244 – E-mail: educacaoinfantilvoalma@gmail.com 

Erebango – RS 

PLANILHA N° 04 

 
 
*USO DO REFEITÓRIO  
 
NO TURNO DA MANHÃ: 
 

TURMA HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SÁIDA 

   

   

   

   

 
 
 
NO TURNO DA TARDE: 
 

TURMA HORÁRIO DE ENTRADA HORÁRIO DE SÁIDA 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALMA 

Rua Jessé Silva, Bairro Centro, Erebango/RS, CEP 99920-000 

Fone/Fax: 054-99949-4244 – E-mail: educacaoinfantilvoalma@gmail.com 

Erebango – RS 

PLANILHA N° 05 

PLANILHA PARA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO USO DE MÁSCARA 

 
DIA 

 
HORA 

 
PROFESSORE/OU FUNCIONÁRIO 

 
ASSINATURA 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALMA 

Rua Jessé Silva, Bairro Centro, Erebango/RS, CEP 99920-000 
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PLANILHA N° 05 

PLANILHA DE CONTROLE DE ACESSO E TEMPERATURA 

DATA ____/____/________ 

NOME TEMPERATURA RESPONSAVEL TELEFONE 

    

    

    

    

    

    

    

* Esta planilha deverá permanecer guarda por no mínimo 20 dias. 

 

_______________________________________________________ 
Ass. Do Responsável pelo controle de acesso e aferição de temperatura 


