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INTRODUÇÃO  

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

o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como dispõe 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, levando em consideração a 

amplitude de sua disseminação mundial, veio a ser classificada como pandemia. Segundo a OMS, para 

configurar uma pandemia são necessárias três condições:  

 a. ser uma nova doença que afeta a população;  

 b. o agente causador ser do tipo biológico transmissível aos seres humanos e causador de  

 c. uma doença grave; e  

 d. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.  

A ocorrência da COVID-19, bem como as medidas a tomar, se integram na Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012. Efetivamente estamos em estado de 

calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de natureza biológica, que se insere na 

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

Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto Legislativo n° 6, de 20 de março de 

2020, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos da solicitação do Presidente da 

República.  

Em Santa Catarina, o acionamento do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres - 

CIGERD ocorreu no dia 14 de março, quando foi deflagrada a “Operação COVID- 19 SC”. No dia 17 de 

março, o governo do Estado decretou situação de emergência, através do Decreto n° 515, por conta 
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da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de calamidade 

pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas 

virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, 

suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do 

cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, 

de 30 de abril, que suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino pública e privada por tempo 

indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas 

presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do 

calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.  

Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição 

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

coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 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 impacto potencial da COVID-19 é elevado devido a, entre outros aspectos:  

 a. a propagação do vírus ser fácil e rápida;  

 b. a transmissão ocorrer enquanto o paciente está assintomático ou tem sintomas leves (5 até 14 dias);  

 c. a doença ter consequências agravadas, para além de idosos, em certos grupos populacionais com 

grande expressão no Brasil, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos;  

 d. a possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social (podendo 

gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;  

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

 

Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é fundamental 

promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta efetiva e oportuna, 

que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos, especialmente, o 

número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as indicações do Ministério 

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

federal, estadual e municipal. As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de 

risco definido pelas instituições responsáveis. 
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As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a preparação 

para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer. Se tal não ocorreu (ou só ocorreu 

parcialmente), mais importante se torna que a prevenção se inicie logo aos primeiros sinais de casos 

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

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

cedo pelos países melhor sucedidos no controle à COVID-19, constam-se a realização massiva de testes 

com isolamento de casos detectados e quebra de cadeias de transmissão, medidas de reforço da 

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

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

(de vários graus e ordem), obrigatórias ou voluntárias, com proibição de aglomerações. 

Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer tipos, 

previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de Proteção e 

Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) atores envolvidos, a(s) ameaça(s), 

o(s) território(s) envolvido(s), o(s) cenário(s) de risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão 

considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações operacionais a implementar em cada um desses 

níveis, quando da iminência ou ocorrência do evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), 

incluindo questões de comunicação, protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, 

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

de um Sistema de Comando de Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência 

deverão em princípio ser elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, 

antes da ocorrência do evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa 

de mitigação, já na fase de resposta. 

O Colégio Murialdo, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em conta a sua 

responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica (alunos, professores, funcionários e 

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

está alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da Defesa Civil de Santa 

Catarina e as orientações nacionais e internacionais (Ministério da Saúde e Organização Mundial de 

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

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

estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da nova (COVID-19), 

incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e escolares. O conjunto de 
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medidas e ações ora apresentado deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução 

da epidemia da COVID-19. 

1. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA 

A estrutura do PLANCON-EDU do Colégio Murialdo e Unopar obedece ao modelo conceitual ilustrado 

na Figura 1. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 
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Fortalecer os processos de governança da escola e universidade, definindo estratégias, ações e rotinas 

de atuação para o enfrentamento da epidemia enquanto persistirem as recomendações nacionais, 

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

da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade escolar/acadêmica. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

presenciais;  

 d. Promover acesso à informação constante de boletins atualizados e outros materiais de fontes 

oficiais sobre a pandemia, formas de contágio e formas de prevenção;  

 e. Garantir uma eficiente comunicação interna (com alunos, professores e funcionários) e externa (com 

pais e/ou outros familiares dos alunos, fornecedores e população em geral);  

 f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva e competente, adequada a 

cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19; 

 g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada fase, abrangendo toda a 

atividade do estabelecimento;  

 h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando ajustes nas estratégias frente 

aos resultados esperados;  

 i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para que de imediato 

possam usufruir de apoio da escola e por parte dos serviços de saúde, evitando ou restringindo 

situações de contágio;  

 j. Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e metodologias 

pedagógicas adaptadas, buscando qualidade e equidade no atendimento escolar;  
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 k. 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.  

 

4. CENÁRIOS DE RISCO 

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

aplicam ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o território de alcance 

da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as vulnerabilidades e capacidades 

instaladas e a instalar. 

 

COLÉGIO NOSSA SENHORA MÃE DOS HOMENS (Colégio Murialdo) 

CNPJ – 88.637.780/0007-11  

Gestor – Pe. Vilcionei Baggio Email – diretor.aru@murialdo.com.br 

Telefone – 48. 9.9935.8163 3522.0636 

Avenida 7 de Setembro, 2438 Centro – Araranguá 

CEP – 88.900-051  

 

 

Educadores, responsáveis e estudantes têm acesso ao Colégio pela Avenida 7 de Setembro e também 

pela rua Amaro José Pereira. 

Formas de transporte: veículos particular, ônibus escolar, bicicletas e andando. 

Número de colaboradores: setor administrativo: 25, setor pedagógico: 125. 
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Circulação de pessoas que não são funcionários do colégio: Cantina: 8 funcionárias. 

A secretaria do Polo Unopar atende diariamente os estudantes; os universitários acessam a 

secretaria do Polo Unopar através da recepção, não utilizando espaço comum de acesso dos 

estudantes. 

Quantidade de salas de aula: 29 

Educação infantil: 8 salas 

Laboratórios: 1 de informática, 1 de ciências, 1 de nutrição. 

A área total construída é de 9.451,70m2. 

Campo de futebol, pista, quadras cobertas – conforme planta. 
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Proximidade do Colégio com unidades de saúde: 

Posto de saúde comunitário VILA SÃO JOSÉ 

Endereço: R. Pref. Antônio Raupp, 197 - Vila Sao Jose, Araranguá - SC, Telefone: (48) 3903-1915 

1km de distância – 3min do Colégio Murialdo 
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Hospital Regional Deputado Afonso Guizzo (HRA) 

Endereço: R. Castro Alves, 303 - Coloninha, Araranguá - SC,  

Telefone: (48) 3521-1300 

3km de distância – 7min do Colégio Murialdo 

 

UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Araranguá 

Endereço: Av. 15 de Novembro, s/n - Centro Cívico,  

Telefone: (48) 3903-1922 

2,1km de distância – 5min do Colégio Murialdo 
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RELAÇÃO ESTUDANTES  2021 

 

ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

 

ALUNOS  

 

TOTAL 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

ALUNOS 

 

TOTAL 

1º ano A – 6 anos 

completos até 31/3 

8  Pré escolar I A – 

completa 4 anos de 

¼ a 31/2 

12  

1º ano B- 6 anos 

completos até 31/3 

8  Pré escolar II C – 4 

anos completo até 

31/3 

6  

1º ano C - 6 anos 

completos até 31/3 

13  Pré escolar II A – 4 

anos completo até 

31/3 

15  

1º ano D - 6 anos 

completos até 31/3 

10 39 Pré escolar II B - 4 

anos completo até 

31/3 

12  

2º ano A 14  Pré escolar III A – 5 

anos completos até 

31/3 

14  

2º ano B  11  Pré escolar III B – 5 

anos completos até 

31/3 

15  

2º ano C 14    74 

2° ano D 14 53    

3º ano A 12     

3º ano B  15     
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3º ano C 15     

      

4º ano A  14     

4º ano B  13     

4º ano C  12     

4° ano D 13 52    

5º ano A 19     

5º ano B  16     

5° ano C 21 56    

ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

 

ALUNOS 

 

TOTAL 

 

ENSINO MÉDIO 

 

ALUNOS 

 

TOTAL 

6º ano A  22  1ª série A  17  

6º ano B 22  1ª série B 23  

  44 1ª série C 20 60 

7º ano A 31  2ª série A 23  

7º ano B 19  2ª série B 17  

7° ano C 26 76 2ª série C 23  

8º ano A 21    63 

8º ano B 19  3ª série A 19  

   3ª série B 22  

   3ª série C 22 63 
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9º ano A 30  UNOPAR ALUNOS TOTAL 

9º ano B 25  SEMI PRESENCIAL 1214 1214 

9º ano C 26 81    

 

Pré escolar I, II e III = 74 

Ef1 e Ef2 - 6º ao 9º ano = 483 

Ensino Médio = 186 

Unopar = 1214            

TOTAL ATIVOS – 1957           

Plano de retomada das aulas presenciais 

O Colégio Murialdo tem previsão de retorno às atividades presenciais o dia 8 de fevereiro de 2021. 

Desde o fim do ano letivo 2020 o Colégio organizou todos os espaços de acordo com as normas 

sanitárias. No mês de dezembro do ano letivo 2020 atividades presenciais com os estudantes foram 

retomadas durante duas semanas. 

Desde a aprovação do PlanCon, a equipe de gestão do Colégio realiza reuniões semanais com o 

objetivo de conhecer e aplicar o referido documento. No mês de janeiro de 2021, a equipe de gestão 

organizou reuniões de planejamento visando a retomada das atividades presenciais. De acordo com o 

nível e o grau respeitando as normas sanitárias e a legislação vigente, ficou assim organizado: 

Educação Infantil: os responsáveis terão acesso através da Rua Amaro José Pereira. Os responsáveis 

acessam o estacionamento privado do Colégio e as crianças são levadas para as salas de aula pelas 

monitoras. Na entrada do prédio estará uma pessoa responsável aferindo a temperatura e realizando 

a higienização das mãos e das mochilas. As crianças serão levadas para suas respectivas salas e os 

responsáveis não terão acesso ao ambiente interno. As salas de aula estão devidamente organizadas 

de acordo com esse documento, que segue as normas de distanciamento. O horário para o inicio das 

atividades é as 13h15min; os responsáveis poderão buscar as crianças das 17h até as 17h30min. O 

lanche será servido na sala de aula e, ocasionalmente, na Cantina, seguindo as normas de 

distanciamento social. O campo de futebol e as áreas abertas também poderão ser utilizadas para 
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atividades lúdicas. Na Educação Infantil as aulas serão diárias; isso porque as turmas estão organizadas 

com o número suficiente de crianças que comporta cada sala, respeitando um metro e meio de 

distanciamento. Os responsáveis podem, porém, optar por não enviar as crianças e mantê-las no 

ensino remoto. No final de cada período, os responsáveis buscam o estudante no estacionamento 

interno com acesso na Rua Amaro José Pereira. Os estudantes serão levados individualmente até o  

portão onde os responsáveis devem aguardar mantendo o distanciamento social. 

Ensino Fundamental 1: na parte da manhã, os estudantes terão acesso exclusivo ao Colégio através 

da Rua Amaro José Pereira, a partir das 7h15min. As aulas serão concluídas a partir das 11h45min. No 

portão de entrada haverá aferição de temperatura e higienização das mãos e das mochilas. Os 

estudantes irão imediatamente para a sala de aula, devidamente organizada. O lanche será servido na 

sala de aula das 9h15min às 9h35min; todos os dias colaboradoras da Cantina irão até a sala de aula 

para anotar pedidos de lanche e as mesmas levarão o lanche até o estudante. No final de cada período, 

os responsáveis buscam o estudante no estacionamento interno com acesso na Rua Amaro José 

Pereira. Os estudantes serão levados individualmente até o portão onde os responsáveis devem 

aguardar mantendo o distanciamento social. Os estudantes que estudam a tarde terão acesso ao 

colégio pela Av. 7 de Setembro, entrada principal. A entrada está programada para as 13h e a saída 

para as 17h15min. O lanche será servido na sala de aula das 14h45min às 15h05min; todos os dias 

colaboradoras da Cantina irão até a sala de aula para anotar pedidos de lanche e as mesmas levarão o 

lanche até o estudante. Todos os procedimentos descritos acima serão seguidos no período da tarde. 

No final de cada período os responsáveis buscam os estudantes no acesso principal do Colégio, na Av. 

Sete de Setembro; os responsáveis aguardam na calçada ou no carro, mantendo o distanciamento, e 

os estudantes são levados por uma monitora até eles. Aqueles que veem de transporte coletivo se 

dirigem imediatamente ao local onde está estacionado o veículo. 

Ensino Fundamental 2: os estudantes terão acesso ao Colégio pela Av. 7 de Setembro, portão principal. 

A entrada dos estudantes será a partir das 7h15min e o início das aulas às 7h45min com o término será 

às 11h45min. Na entrada dois educadores irão aferir a temperatura bem como higienizar as mãos e 

mochilas. De imediato os estudantes irão para a sala de aula e um educador ficará responsável pela 

orientação dos estudantes. O lanche poderá ser adquirido na Cantina em horário específico. O horário 

do lanche será das 10h até as 10h15min. Os tickets de lanches deverão ser adquiridos antes do inicio 

das aulas com a Cantina ou também pelo WhatsApp. No final de cada período os estudantes do sexto 

e do sétimo anos cujos responsáveis buscam no Colégio, aguardam os mesmos no hall de entrada, 

mantendo o distanciamento, e os estudantes do oitavo e do nono ano, cujos responsáveis buscam na 
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Colégio, aguardam na calçada; é bom destacar que muitos estudantes vão para casa a pé. Aqueles que 

veem de transporte coletivo se dirigem imediatamente ao local onde está estacionado o veículo. 

Ensino Médio: os estudantes entrarão pelo acesso ao lado da Capela a partir das 7h15min. A partir do 

dia 8 de fevereiro o estacionamento para os educadores será transferido para a parte interna da pista 

do Colégio, com acesso pela Rua Amaro José Pereira. Na entrada pessoas responsáveis farão a aferição 

da temperatura dos estudantes e a higienização das mãos e das mochilas. Os estudantes irão para as 

salas de aula onde deverão aguardar o inicio das atividades, que será às 7h40min. Os estudantes do 

primeiro e segundo ano do Ensino Médio seguirão um escalonamento semanal; mas, na primeira 

semana de aula, de 8 a 12 de fevereiro, o escalonamento será diário, permitindo que todos os 

estudantes venham para o Colégio na primeira semana. Os estudantes do terceiro do Ensino Médio 

terão aulas presenciais diárias; serão ofertadas em espaços diferenciados para comportar e seguir 

todas as normas sanitárias e do PlanCon. Os estudantes do EM terão aulas, escalonadas (1° e 2° ano) 

e presenciais (3°), também na parte da tarde; nesse caso, o inicio será as 13h15min, sendo que o portão 

será aberto as 13h. O lanche poderá ser adquirido na Cantina ou o estudante poderá trazer de casa; 

para a venda será utilizado o WhatsApp da Cantina; na parte da manhã será no horário das 10h05min 

até as 10h20min; na parte da tarde será das 15h30min até as 15h45min; os estudantes poderão fazer 

o lanche nos espaços abertos, como campo de futebol quadras cobertas, corredores abertos, 

respeitando sempre as normas de distanciamento em espaço aberto que é de 2 metros. A saída do 

colégio, tanto de manhã (11h45min) quanto a tarde (17h15min)  se dará pelo mesmo acesso de 

entrada. Os estudantes do ensino médio que aguardam os responsáveis, ficam no estacionamento 

privado dos professores, mantendo distanciamento; aqueles que veem de transporte coletivo se 

dirigem imediatamente ao local onde está estacionado o veículo. Muitos estudantes vão para suas 

casas a pé. Esses se dirigem imediatamente para suas casas sem permanecer no espaço coletivo. 

Unopar: os estudantes universitários terão acesso ao polo da Unopar pela Av. Sete de Setembro, 

entrada principal do Colégio Murialdo, e pela Rua Amaro José Pereira, a partir das 18h. Em Nas 

entradas, uma pessoa responsável fará a higienização das mãos e aferirá a temperatura. As aulas terão 

inicio às 7h05min e término às 22h. As salas de aula estão organizadas respeitando o distanciamento. 

O lanche será servido na Cantina; o estudante terá a liberdade de adquirir seu lanche na hora em que 

desejar, uma vez que a Cantina estará aberta a partir das 18h. Uma turma de universitários do curso 

de Nutrição terá aula nas quartas-feiras das 9h às 12h. A entrada e saída será pela Av. 7 de Setembro. 

 

4.2 AMEAÇA(S) 
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A principal ameaça a que o plano de contingência visa dar resposta é uma ameaça biológica, uma 

pandemia, mais exatamente, a transmissão do vírus 2019-nCoV, que tem impacto direto no sistema 

cardiorrespiratório, desencadeando no organismo humano a COVID-19. 

A transmissão ocorre através de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção nasal, etc, projetadas 

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

gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de pessoas próximas ou por contato: 

Depois do vírus atingir as mucosas, a maioria das pessoas desenvolve a doença com sintomas amenos. 

Há, contudo, pessoas que desenvolvem quadros de grande gravidade que, em certos casos, causam a 

morte do paciente. A probabilidade de complicações graves é mais comum em pessoas de grupos 

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

casos em outras faixas de idade e em pessoas sem comorbidades aparentes. 

Por outro lado, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS, calcula-se que a taxa 

de mortalidade associada à COVID-19 seja substancialmente maior que a da gripe sazonal (0,02% para 

3,6% ou mais). A taxa de transmissão é elevada (cerca de 3, ou seja, 1 pessoa contamina, em média, 3 

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

de contaminação pode atingir, eventualmente, até 50 a 70%, o que teria por consequência a falência 

total de sistemas de saúde e funerários, pois teríamos milhões de mortos e um cenário extremamente 

crítico. 

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

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

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

ainda nenhuma vacina disponível. Também não existem tratamentos medicamentosos específicos 

suficientemente testados, embora alguns medicamentos – tradicionalmente utilizados no 

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

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

 

 b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais variados. 

 Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e restringir novos 

contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir significativamente para o 
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controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à 

recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia. 

Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:  

 a. o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que isso implica);  

 b. seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;  

 c. os efeitos potenciais de curvas de crescimento epidemiológico, súbito e alto, sobre os sistemas de 

saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência individual e comunitária 

e, por retroação, aumentar muito o risco;  

 d. seu impacto na situação econômica global e de cada país pode gerar uma forte crise;  

 e. o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de dinamização da 

atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;  

 f. aos períodos de distanciamento social mais extensivo têm que suceder-se períodos de maior 

flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar novas 

necessidades de distanciamento. 

 

4.3. VULNERABILIDADES 

O Colégio Murialdo e Unopar tomam em consideração, na definição de seu cenário de risco, as 

vulnerabilidades gerais e específicas que seguem: 

1. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos (aperto 

de mão, beijos, alcance das partículas expelidas por 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;  

2. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu 

cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos, 

etiquetas corretas de tossir e espirrar;  

3. 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 falta de subsídios para 

promoção científica e despreparo da comunidade;  

4. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento e 

isolamento social, uso de máscaras, entre outros);  

5. dependência de transporte escolar; 
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6. horário único de acesso às aulas e intervalos (recreios), causando possível aglomeração na entrada 

e saída das pessoas; 

7. cuidado com as crianças da educação infantil no que se refere ao brincar, necessidade de contato 

físico com os colegas; 

8. permanecer no próprio lugar sem contato físico com as demais crianças; 

9. atividades restritas a sala de aula sem pode utilizar campos, parquinhos e quadras esportivas; 

10. educar para a nova realidade que a sala de aula exige: distanciamento social das professoras e dos 

demais colegas; 

11. adquirir novos hábitos na sala de aula e no interior do colégio quanto a comportamento que iniba 

a transmissão do vírus; 

12. adquirir o hábito de higienização constante das mãos, brinquedos, utensílios. 

  

4.4 CAPACIDADES INSTALADAS / A INSTALAR 

 

4.4.1 – CAPACIDADES INSTALADAS: 

1. Articulação com os demais colégios da Rede Murialdo participando da elaboração do Plano de 

Contingencia da Rede Murialdo; 

2. Participação da formação específica ofertada pela esfera do governo estadual; 

3. Instalação do Comissão Escolar objetivando a elaboração do Plano de contingencia; 

4. Capacitação dos educadores para utilização de ferramentas tecnológicas como plataforma google, 

classroom, google Meet, gravação e edição de vídeo aulas; 

5. Formação humana e cristão para todos os colaboradores através de reuniões, cursos; 

6. aquisição de termômetro digital infravermelho; 

7. aquisição de álcool gel 70%; 

8. identificação dos espaços com avisos para utilização de máscara enquanto estiver no interior do 

colégio; 

9. aquisição de máscaras para os colaboradores; 

10. adequação de todos os ambientes internos, como salas de aula, corredores de acesso, identificação 

de entrada e saída; 

11. aquisição de botas ou sapatos fechados de trabalho (para o pessoal responsável pela higienização 

e limpeza); 

12. aquisição de aparelho elétrico para higienização diária. 
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13. aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual. 

14. estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos 

confirmados.  

15. continuar desenvolvendo mecanismos de resiliência 

 

4.4.2 CAPACIDADES INSTALADAS 

1. treinamento geral presencial para todos os educadores; 

2. divulgação do Plano de Contingência para todos os colaboradores, responsáveis e estudantes; 

3. divulgação de Cartilha elaborada pela Rede Murialdo para todos os estudantes, responsáveis e 

educadores. 

4. formação contínua para todos os envolvidos nas atividades do colégio. 

5. web câmaras para aulas simultâneas. 

6. aquisição da máscara PFF2 ou N95 e indicação para que os estudantes adquiram essa máscara. 

 

5. NÍVEIS DE PRONTIDÃO / AÇÃO 

Existem 3 (três) níveis de prontidão a saber: Preparação, Resposta (subdividida em Contenção e 

Mitigação) e Recuperação. 

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

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

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

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

em Contenção e Mitigação); e Recuperação. 

Modelo de Plano Estadual de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da 

Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis 

FASES SUBFASES CARACTERÍSTICAS PLANCON 

ESTADUAL 

PREPARAÇÃO  Não existe epidemia ou existe em outros países de forma 

ainda não ameaçadora  
 

 

 

 

Contenção  

(por vezes, 

subdividida em 

simples no início 

e alargada 

quando já há 

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).  

Alerta (quando 

somente há 

ocorrências em 

outros estados)  

e  

 



29 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA 

casos no 

país/estado)  
Inclui medidas como o rastreamento (por meio de testes), 

isolamentos específicos (para evitar o contágio da 

população a partir de casos importados) e vigilância de 

entradas saídas e deslocamentos de pessoas, buscando 

erradicar o vírus. O limite da contenção é quando as 

autoridades perdem o controle do rastreamento, o vírus se 

propaga o vírus e entra em transmissão local. Considera-se 

na fase de Contenção duas subfases Contenção Inicial  

perigo Iminente 

(quando há casos 

importados no 

estado, mas sem 

cadeias de 

transmissão 

secundária)  

Mitigação  

(podendo, se 

houver medidas 

muito firmes 

como testagem 

generalizada, 

isolamento de 

casos e 

impedimento 

de entradas 

chegar até à 

Supressão)  

A mitigação deve começar logo quando há transmissão 

local e intensificar-se quando há transmissão sustentada ou 

comunitária.  

Sabendo-se que não será possível evitar todos os contágios, 

tenta-se diminuir o avanço da pandemia, com ações como 

suspensão de aulas, fechamento de comércio, bares e 

restaurantes, cancelamento de eventos esportivos, 

congressos, shows e espetáculos, suspensão ou limitação 

de transportes etc.  

Quando a situação de contágio está sob maior controle e 

caminha para uma fase de recuperação estas medidas 

restritivas podem ser flexibilizadas.  

Emergência de 

Saúde Pública  

 

 

 

 

RECUPERAÇÃO 

 Caracteriza-se inicialmente pela redução do contágio e 

óbitos e controle parcial da epidemia, sustentada em 

indicadores oficiais de evolução de taxas de contágio e de 

ocupação de atendimento hospitalar. Posteriormente, pela 

superação do surto epidêmico e/ou surgimento de vacina 

e/ou descoberta de medicamentos adequados para o 

tratamento da COVID-19, comprovados cientificamente 

pelas autoridades competentes podendo considerar-se 

consolidada (recuperação plena). Até que isso aconteça, 

deve-se manter medidas preventivas adequadas para evitar 

o surgimento de novos focos de infecção e reversão do 

achatamento da curva de contágio. Na ocorrência de 

reversão da redução do contágio as medidas adequadas de 

prevenção e controle deverão ser retomadas, em partes 

similares às previstas para a fase de Contenção.  

 

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

Fonte: Adaptado de um modelo geral de fases considerado pela OMS e, como base nos quais, muitos países elaboraram seus 

planos de contingência. 

 

 

 

6. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA 

A gestão de uma situação de crise, tão grave como a que nos confrontamos e temos que lidar, exige 

um ajuste na governança, ou seja, nos processos de governar neste tempo de crise. Referimo-nos, em 

especial, à interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos neste problema coletivo, 

acompanhada da criação, reforço e/ou remodelação de diretrizes e normas e implementação de ações 

adequadas.  

Na governança, diretamente, relacionada com a operacionalização das dinâmicas e ações operacionais 

de resposta, salientam-se três domínios fundamentais:  
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a) O das diretrizes, dinâmicas e ações operacionais (e respectivos protocolos) a implementar;  

b) O do Sistema de Comando Operacional, propriamente dito, diferenciado do “normal” sistema e 

processo de governo, mas com ele interligado, e que se torna necessário constituir para coordenar 

toda a implementação a eventuais ajustes do plano, indicando equipe e responsável em cada domínio;  

c) O do Sistema de Alerta e Alarme, incluindo as dinâmicas de comunicação e os processos de 

monitoramento e avaliação, que permite, identificar os eventuais ajustes que se torna necessário 

implementar.  

 

6.1. DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)  

As diretrizes, dinâmicas e ações operacionais a serem implementadas encontram-se indicadas na 

sequência.  

No planejamento da implementação das diretrizes, dinâmicas e ações sugere-se que seja usada, 

como referência, a ferramenta de qualidade 5W2H. Os 5 W (das iniciais do nome em inglês) são:  

● W1) porque será feito;  

● W2) o que será feito;  

● W3) onde será feito:  

● W4) quando será feito:  

● W5) quem o fará.  

Os dois H:  

● H1) como será feito;  

● H2) quanto custará.  

Os quadros síntese que seguem resumem as principais dinâmicas e sugestões de ações que podem 

ser realizadas, sendo que as diretrizes com mais detalhes estão disponíveis nos links de acesso. 

6.1.1 DAOP de Medidas Sanitárias 

Acesse ao documento na íntegra. 

PORQUE O QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 

Medidas 

sanitárias 

Monitoramento da evolução 

do contágio, tanto na 

Colégio, 

Universidade, 

Permanente Comissão 

Escolar 

Acompanhar através 

dos meios de 

Sem custo 

https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view
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comunidade escolar quanto 

na comunidade geral da 

localidade.  

 

Secretaria de 

Saúde e 

Secretaria de 

Educação  

 

comunicação, da 

Secretaria de Saúde, do 

SINPE e do Mapa de 

Risco semanal para 

monitoramento e 

evolução do contágio, 

 Monitorar os educadores e 

estudantes quanto 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).  

Colégio, 

Universidade 

Permanente RH, recepção 

Comissão 

Escolar 

Tesouraria 

Sempre que 

identificado qualquer 

sintoma, orientar os 

educadores e 

estudantes a informar 

imediatamente à 

coordenação 

pedagógica e  RH  caso 

apresentem sintomas 

de síndrome gripal e/ou 

convivam com pessoas 

sintomáticas, suspeitas 

ou confirmadas com  

COVID-19 

Aquisição de 

termômetro 

infravermelho 

(já adquirido – 

R$ 159,90) 

 A vacinação contra o 

Coronavírus (Covid-19) será 

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, no 

Ensino Superior , a partir da 

data em que a aplicação 

estiver disponível para o 

grupo prioritário e/ou faixa 

etária, de acordo com o 

calendário estadual de 

vacinação contra a COVID-

19. 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, RH 

Cópias dos 

comprovantes de 

vacinação deverão ser 

entregues ao 

departamento pessoal, 

para fins de registro e 

controle. 

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. 

Sem custo 

 Organizar o colégio de forma 

a disponibilizar uma sala de 

isolamento para casos que 

apresentem sintomas de 

síndrome gripal. 

 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, RH 

Disponibilizar uma sala 

específica para 

isolamento.  

Definir fluxos claros de 

condução e saída dos 

casos suspeitos da sala 

de isolamento e do 

estabelecimento escolar  

Sem custo 

 Par 

a os casos confirmados de 

COVID-19, tanto de alunos 

quanto trabalhadores, deve 

ser seguido as orientações e 

prescrições  

 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, RH 

Encaminhar os casos 

suspeitos ao Centro de 

Triagem para avaliação 

clínica e seguir a 

recomendação  

 

Sem custo 
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 Para a(s) turma(s) do(s) 

professor(res) ou estudantes 

suspeitos recomenda-se 

suspender as aulas por 7 

(sete) dias ou até resultado 

negativo, ou por 14 

(quatorze) se positivo para 

COVID-19. Os demais alunos 

e seus responsáveis deverão 

ser comunicados dos fatos;  

 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar e 

Comunidade 

escolar 

Suspender as aulas 

sempre que for 

observado casos 

suspeitos.  

 

Sem custo 

 Para a educação infantil, 

exigir a utilização de máscara 

para crianças a partir dos 3 

anos de idade e vedar a 

circulação de profissionais 

entre diferentes turmas na 

rotina diária de atividades  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

Professores 

Tesouraria 

Garantir que as crianças 

utilizem máscara.  

Minimizar a circulação 

de professores.  

Aquisição da 

máscara PFF2 

 Os pais/responsáveis 

deverão aferir a temperatura 

antes de levar a criança à 

instituição escolar, não 

levando para o 

 Colégio os que se 

apresentarem febris ou com 

sintomas gripais. 

Residência Permanente Responsáveis Orientar a aferição da 

temperatura  

 

Sem custo 

 Os responsáveis deverão 

observar qualquer sintoma 

referente a Convid19, por 

exemplo: nariz entupido, dor 

de garganta e sintomas 

gastrointestinais (dor de 

barriga, diarreia e vômitos), 

não enviando para o Colégio 

em caso de qualquer 

suspeita. 

Residência Permanente Responsáveis Observar cada 

estudante 

Sem custo 

 Recomendar aos 

pais/responsáveis que as 

crianças não levem 

brinquedos de casa para o 

colégio. 

Residência Permanente Responsáveis Orientar quanto aos 

brinquedos.  

Evitar o uso de 

brinquedos coletivos 

Sem custo 

 Para as turmas dos 

estudantes e professores que 

residem ou tiveram outras 

formas de contatos com 

pessoas com diagnóstico de 

infecção pelo COVID-19, 

orientar a realização de 

exame “pesquisa de 

antígenos ou RT-PCR” e, se o 

resultado for negativo, os 

demais estudantes 

continuam com  aula 

presencial, permanecendo 

em isolamento por 14 dias o 

estudante que teve contato 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Educadores e 

estudantes 

Suspender as aulas 

sempre que tiver 

contato próximo ou 

domiciliar.  

Orientar procurar 

Centro de Triagem para 

testagem  

Questionar aos 

educadores e 

estudantes se residem 

ou têm outras formas 

de contatos com 

pessoas suspeitas ou 

sabidamente com 

Sem custo 
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com pessoas positivadas 

para COVID-19. Em caso do 

resultado se positivo, o 

estudante e toda a turma, 

com os professores, deverão 

permanecer em isolamento 

por 14 dias; para retornar à 

aula presencial, o estudante 

deve realizar exame 

“pesquisa de antígenos ou 

RT-PCR”  um dia antes do 

retorno e encaminhar o 

resultado negativado para 

COVID-19.  

diagnóstico de infecção 

pelo COVID-19.  

 Garantir, sem prejuízos de 

aprendizagem ou salarial, o 

retorno dos estudantes e 

educadores somente após a 

alta e a autorização da área 

da saúde;  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação, 

Comissão 

Escolar, RH, 

Setor 

Administrativo, 

Professores 

Garantir a 

aprendizagem e o 

retorno ao trabalho.  

Realizar ações de 

orientação.  

Sem custo 

 Realizar observação e 

monitoramento diário dos 

educadores e estudantes 

com sintomas de síndrome 

gripal no período da manhã e 

a tarde 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, RH 

Realizar observação de 

sinais e sintomas.  

Garantir o afastamento 

de todos que 

apresentem sintomas.  

Sem custo 

 Avaliar a possibilidade de 

retorno das atividades em 

dias alternados, para turmas 

alternadas, de forma a 

ampliar a possibilidade do 

distanciamento, para os 

estudantes do EF2 e EM. 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, 

Coordenação 

Pedagógica 

Realizar atividades em 

dias e turmas 

alternadas  

 

Sem custo 

 Nas turmas da Educação 

Infantil, Fundamental1 e 

terceiro ano EM, não haverá 

rodizio pois as turmas serão 

compostas por 50% da 

capacidade da sala. 

Colégio Permanente Comissão 

escolar, 

coordenação 

pedagógica 

Seguindo as normas 

sanitárias vigentes e o 

Mapa de Risco 

Sem custo 

 Definir um “espelho” para 

cada sala de aula, de forma 

que cada estudante utilize 

todos os dias a mesma mesa 

e a mesma cadeira 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

Tesouraria 

Identificar a mesa e a 

cadeira utilizada pelo 

mesmo aluno a cada 

turno de aula.  

 

Folhas 

impressas – 

R$ 0,10/folha 

 Orientar estudantes e 

educadores sobre a 

necessidade e importância 

de evitar tocar os olhos, nariz 

e boca, além de higienizar 

sistematicamente as mãos 

no colégio e no 

deslocamento entre casa e 

colégio.  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

RH, 

Professores 

Orientar em sala de 

aula, utilizando cartazes 

e a cartilha elaborada 

para este fim pela Rede 

Murialdo 

Impressão de 

cartilha 

realizada em 

Caxias do Sul 

(já está 

pronto) – R$ 

12,00/cartilha 

 Providenciar a atualização 

dos contatos de 

Colégio, 

Universidade 

Permanente RH e Secretaria Atualizar o banco de 

dados constantemente 

Sem custo 
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emergência dos estudantes e 

seus responsáveis e dos 

trabalhadores, antes do 

retorno das aulas mantê-los 

atualizados 

utilizando os meios 

necessários 

 Estimular a higienização das 

mãos com álcool 70% 

(setenta por cento) em 

formato de gel ou spray, 

devendo os mesmos estarem 

disponíveis em todos os 

ambientes  

Colégio, 

Universidade 

Permanente RH, Tesouraria, 

Setor de 

limpeza 

Orientar estudantes e 

educadores para que 

higienizem as mãos 

após cada troca de 

atividade 

Disponibilizar álcool em 

todos os ambientes 

Aquisição de 

álcool gel 70% 

- R$ 40,00 / 5 

litros 

 Orientar os educadores a 

manter as unhas cortadas ou 

aparadas, os cabelos presos 

e evitar o uso de adornos, 

como anéis e brincos 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, 

Coordenação 

Pedagógica, 

RH 

Ações de educação em 

saúde. Orientar para 

que ninguém acesse o 

colégio portanto 

adornos  

Sem custo 

 Exigir que educadores, 

estudantes e visitantes 

utilizem máscara para poder 

entrar no colégio 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, RH 

Coordenação 

Pedagógica 

Não permitir o acesso 

ao colégio de quem não 

estiver usando máscara 

Sem custo 

 A capacidade da sala de aula 

estará condicionada a 

legislação de cada Sistema 

de Ensino, respeitando o raio 

de 1 a 1,5 m de 

distanciamento entre os 

estudantes. 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Serviços gerais 

Reorganizar a 

quantidade de 

estudantes por sala de 

aula. Reorganizar o 

espaço físico e manter o 

espaço ventilado. 

Utilização de 

fita para 

demarcar o 

chão – R$ 

2,98/rolo fita 

 Nas atividades de educação 

física manter à distância de 2 

m (dois metros) entre 

pessoas, quer seja entre 

estudantes e professores  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

Professores 

Reorganizar atividades 

que serão 

desenvolvidas 

respeitando a distancia 

em sua execução, 

priorizando a execução  

ao ar livre 

Sem custo 

 Estabelecer, afixar em cartaz 

e respeitar o teto de 

ocupação, compreendido 

como o número máximo 

permitido de pessoas 

presentes, simultaneamente, 

no interior de um mesmo 

ambiente, respeitando o 

distanciamento mínimo 

obrigatório  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Equipe de 

manutenção 

Afixar na porta de 

entrada de cada sala o 

número máximo de 

pessoas que podem ter 

no local.  

 

Impressão de 

folhas A4 

 Demarcar o piso dos espaços 

físicos, de forma a facilitar o 

cumprimento  

das medidas de 

distanciamento social, 

especialmente nas salas de 

aula, biblioteca, recepção, 

secretaria  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Comissão 

Escolar, Equipe 

de 

manutenção 

Identificar no chão a 

localização correta 

seguindo o 

distanciamento social.  

 

Aquisição de 

fitas – já 

adquiridas 

 Identificar local para entrada 

e saída, de forma a 

proporcionar condições que 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Equipe de 

manutenção 

Estabelecer um local de 

entrada e um local de 

saída  

Fitas para 

demarcação 

de espaço 
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evitem ou minimizem o 

cruzamento das pessoas na 

mesma linha de condução  

 

 

 Evitar o acesso de 

responsáveis ou visitantes no 

interior das dependências do 

colégio; nos casos em que 

ocorrer, devem ser 

preservadas as regras de 

distanciamento mínimo 

obrigatório e o uso de 

máscara 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Recepção Restringir ao máximo a 

entrada de pessoas no 

ambiente escolar  

 

Sem custo 

 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.  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Equipe de 

manutenção 

Desativar ou lacrar as 

torneiras;  

Incentivar que cada 

pessoa tenha sua 

garrafa de água 

individual  

Utilização de 

fita adesiva e 

cartaz de 

aviso. 

 Aferir a temperatura de 

todas as pessoas 

previamente a seu ingresso 

nas dependências do colégio, 

por meio de termômetro 

digital infravermelho, 

vedando a entrada daquela 

cuja temperatura registrada 

seja igual ou superior a 37,8 

(trinta e sete vírgula oito) 

graus Celsius  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Recepção, RH, 

Portaria 

Aferir a temperatura na 

entrada do colégio  

 

Aquisição de 

termômetro 

infravermelho 

 Orientar estudantes e 

educadores a não 

compartilhar material 

escolar, como canetas, 

cadernos, réguas, borrachas 

entre outros; porém, caso se 

faça necessário, recomendar 

que sejam previamente 

higienizados  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

RH, 

Professores 

Orientar diariamente 

educadores e 

estudantes 

Sem custo 

 Realizar higienização diária e 

constante de todos os 

ambientes do colégio  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Equipe de 

manutenção e 

equipe de 

limpeza 

Tesouraria 

Realizar higienização.  

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; 

Higienizar, uma vez a 

cada turno, as 

superfícies de uso 

comum, tais como 

maçanetas das portas, 

corrimãos, botões de 

elevadores, 

Aparelho para 

higienizar = R$ 

1.300,00 (já 

adquirido) 
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interruptores, 

puxadores, bancos, 

mesas, acessórios em 

instalações sanitárias, 

com álcool 70% ou 

preparações  

antissépticas ou 

sanitizantes de efeito 

similar;  

Orientar a higienização 

dos aparelhos celulares 

e outros equipamentos 

(computador, tablet, 

caneta...).  

 Garantir equipamentos de 

higiene, como dispensadores 

de álcool em gel, lixeiras com 

tampa com dispositivo que 

permita a abertura e 

fechamento sem o uso das 

mãos (como lixeira com 

pedal) 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Tesouraria e 

setor 

administrativo 

Aquisição dos 

equipamentos.  

Realização de 

treinamento  

Dispensadores 

de álcool e gel 

= R$ 1.200,00 

(já adquirido); 

 

 Realizar treinamento dos 

educadores acerca da 

higiene 

Colégio, 

Universidade 

Permanente RH e 

Coordenação 

Pedagógica 

Orientar os educadores 

acerca de higiene 

Sem custo 

 Manter disponível nos 

banheiros sabonete líquido, 

toalhas de papel e 

preparações alcoólicas 

antissépticas 70% (setenta 

por cento) em formato de gel 

Banheiros do 

colégio 

Permanente Equipe de 

manutenção, 

limpeza e 

Financeiro 

Encarregar equipe de 

manutenção e limpeza 

para manter nos 

banheiros todo material 

necessário 

A estimar 

 Intensificar a utilização de 

iluminação natural (entrada 

de sol) e a manutenção de 

portas e janelas abertas para 

a ventilação natural do 

ambiente, tanto para salas 

de aulas, ambientes comuns 

e de deslocamento 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Equipe de 

manutenção e  

limpeza, 

professores 

Manter abertas portas e 

janelas.  

Evitar o uso de ar 

condicionado.  

Realizar ações de 

orientações.  

Sem custo 

 Reduzir a quantidade de 

materiais disponíveis nas 

salas, como livros e outros 

materiais didáticos, 

mantendo apenas o que for 

estritamente necessário para 

as atividades didático-

pedagógicas  

Salas de aula Permanente Equipe de 

manutenção, 

Professores e 

Coordenação 

Pedagógica 

Retirar das salas de aula  

todo material não 

necessário e manter os 

livros em local arejado  

 

Sem custo 

 Manter os livros após sua 

utilização ou devolução por 

estudantes em local arejado 

e somente retornar a sua 

estante e disponibilidade 

para nova utilização após 

três dias 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Bibliotecária e 

professores 

Manter o livro em local 

arejado 

Sem custo 

 Programar a utilização da 

Cantina com apenas 50% da 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

da Cantina, 

Organização fluxo de 

utilização do refeitório, 

Sem custo 
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sua capacidade (por vez). 

Organizar cronograma para 

sua utilização, de forma a 

evitar agrupamento e 

cruzamento entre os 

estudantes e professores 

Coordenação 

Pedagógica 

estabelecendo horários 

específicos  

 

 Assegurar o conhecimento 

das mudanças realizadas nos 

espaços físicos de circulação 

social aos estudantes com 

deficiência 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Professores Ações de orientação aos 

estudantes 

Sem custo 

 Orientar cada professor a 

higienizar as mãos e 

substituir a máscara 

descartável após 2h de uso, 

com exceção da máscara 

PFF2 

Colégio, 

Universidade 

Permanente RH, 

Professores 

Descartar a máscara em 

local apropriado, de 

preferência, lixo com 

pedal 

A estimar 

 Orientar estudantes e 

educadores a usar lenços 

descartáveis para higiene 

nasal e bucal e eliminá-los 

imediatamente em local 

adequado 

Colégio, 

Universidade 

Permanente RH, 

educadores 

Cada educador e 

estudante deverá trazer 

lenço descartável para 

uso pessoal; a caixa será 

higienizada na entrada 

do colégio por pessoa 

responsável 

A estimar 

 

 

6.1.2 DAOP Medidas Pedagógicas 

Acesse ao documento da íntegra. 

PORQUE O QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 

Medidas 

Pedagógicas 

Garantia do acesso e a 

permanência na 

Educação Básica, Ensino 

Médio e Graduação 

 

Colégio, 

Universidade 

 

Permanente Comissão Escolar Estratégias 

metodológicas de 

acesso remoto e 

presencial para todas 

as etapas de ensino 

da educação básica, 

ensino médio e 

graduação 

A estimar 

 Realizar pesquisa com 

levantamento dos nomes 

dos estudantes que irão 

frequentar as aulas 

presenciais no retorno. 

Colégio, 

Universidade 

A partir de 

novembro 

2020 

Secretaria Através de pesquisa 

via internet 

 

 Assinar o Termo de 

Compromisso 

Colégio A partir de 

novembro 

2020 

Responsável Os pais e responsáveis 

devem assinar o 

termo de 

compromisso; sem a 

assinatura desse 

documento o 

Sem custo 

https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view


38 

 

 

estudante não poderá 

participar das 

atividades escolares 

 Gestão democrática no 

planejamento de 

retomada das aulas 

presenciais 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Gestão escolar capacitação, formação  

 

A estimar 

 Ingresso dos estudantes 

no colégio 

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica e 

Recepção 

O estudante poderá 

chegar a partir das 

7h15min e a partir das 

13h. 

A definir 

 Alteração no horário das 

aulas 

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica 

As aulas iniciarão as 

7h40 e término às 

11h40min. A tarde, 

das 13h15min às 

17h15 

Sem custo 

 Alteração no horário das 

aulas 

Universidade Permanente Coordenação As aulas iniciarão as 

19h5min até as 22h. 

Sem custo 

 Quadro de horários 

alternados por turmas: 

grupo A e grupo B 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Direção, 

Coordenação 

Pedagógica 

Grupo A , semana 1;  

grupo B, semana 2; 

com exceção da 

primeira e segunda 

semana do ano letivo 

2021 

A estimar 

 Aula simultânea Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

professores, TI 

Quando o estudante 

estiver em sua 

residência 

acompanhará a aula 

via internet. A 

Educação Infantil terá 

1h on line por dia. 

 

 Adequação de 

metodologias 

pedagógicas e 

implementação de 

estratégias que garantam 

o acesso à aprendizagem 

dos estudantes  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica 

Capacitação dos 

professores 

A estimar 

 Realizar atividades 

esportivas, com exceção 

de esportes com 

compartilhamento de 

objetos e contato físico 

entre os pares 

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica 

Realizar atividades 

físicas em quadras e 

ao ar livre, mantendo 

distanciamento 

A estimar 

       

 Suspender todas as 

atividades que envolvam 

aglomerações: feira de 

ciências, festas de 

aniversário, bailes, 

entrega de avaliações, 

apresentação teatral, 

utilização de ambiente de 

uso coletivo  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica 

Suspender todas as 

atividades 

programadas e avisar 

a comunidade escolar 

Sem custo 
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(informática, sala de 

artes, musicalização) 

 Preparar as salas de aulas 

conforme determinação 

legal 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica, Setor de 

higienização, 

Direção. 

Espaçamento 

conforme 

determinação, 

demarcação com fita 

no chão onde é 

possível. 

A estimar 

 Acolhida dos estudantes Colégio, 

Universidade 

Permanente Recepção, Direção, 

Comissão Escoar 

O estudante será 

encaminhado 

imediatamente para 

sala de aula e 

aguardará o professor 

em sua carteira 

A estimar 

 Suspender o uso de 

elevador e utilizar 

somente em caso de 

urgência 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Direção, 

Coordenação 

Pedagógica 

Colocar cartaz 

informando a 

impossibilidade do 

uso de elevador e a 

utilização somente 

em caso de urgência 

A estimar 

 Higiene das mãos, dos 

calçados de todos os 

estudantes e professores, 

funcionários 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Direção, Recepção, 

Comissão Escolar 

Um funcionário ficará 

aferindo a 

temperatura, e outro 

preenchendo as 

planilhas, outros 

higienizará as 

mochilas; os calçados 

através do tapete e as 

mãos através do 

totem 

A estimar 

 Mapeamento dos 

estudantes que não 

apresentam condições 

para o retorno  

Colégio, 

Universidade 

Antes do 

retorno às 

aulas 

presenciais 

Coordenação 

Pedagógica, 

Secretaria 

Realizar pesquisa de 

opinião com os pais 

utilizando o google 

forms 

Sem custo 

 Isolamento de casos 

suspeitos 

Colégio, 

Universidade 

Permanente RH, Coordenação 

Pedagógica, Direção 

Isolamento do 

suspeito em sala 

especifica e 

devidamente 

preparada; 

estudantes e 

professores terão 

salas separadas e 

específicas. 

A estimar 

 Acolhimento afetivo e 

emocional 

Colégio Permanente Setor psicologia e 

neuropsicopedagogia 

Acolhida e escuta de 

todos os estudantes 

realizando atividade 

de intervenção 

A estimar 

 Definição de prioridades 

aos que não tiveram 

acesso às atividades 

remotas 

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica 

Diálogo com as 

famílias dos 

estudantes e 

elaboração de 

material impresso ou 

disponibilidade de 

outras ferramentas de 

acesso 

A estimar 
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Deverão, 

prioritariamente, 

exercer suas 

atividades de ensino 

de forma remota os 

estudantes que se 

enquadrarem nas 

seguintes condições: 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; E X – 

diabetes mellitus; 

Parágrafo único: 

Estudantes já 

imunizados, ainda que 

estejam enquadrados 

em grupo de risco, 

poderão retornar às 

atividades presenciais 

após 28 (vinte e oito) 

dias contados da data 

da aplicação da dose 

única ou da segunda 

dose da vacina contra 

a COVID-19, de 

acordo com as 

orientações de cada 

fabricante, conforme 

definido no calendário 

estadual de 

vacinação. 

A Escola continuará 

ofertando a 

modalidade remota a 

todas as famílias que  

assim optarem. 

 Normas que tratem da 

autonomia dos pais e 

responsáveis para 

exercer a escolha pela 

manutenção do ensino 

remoto ou presencial.  

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica 

Gestão escolar e Rede 

Murialdo 

Sem custo 

 Busca ativa dos 

estudantes que não 

retornarem às atividades 

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica, Centro 

Mídias digitais, visitas 

domiciliares 

A estimar 
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presenciais e/ou não 

estão realizando as 

atividades não 

presenciais  

de Aprendizagem 

Murialdo 

 Estratégias de apoio 

pedagógico aos 

estudantes que não 

acompanharam ou não 

conseguiram assimilar 

significativamente os 

conhecimentos durante 

as atividades não 

presenciais propostas  

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

professores e Centro 

de aprendizagem 

Murialdo 

Por meio de 

atividades extras, 

acompanhamento 

individual 

Sem custo 

 Divulgação ampla para 

engajamento da 

realização das atividades 

presenciais e não 

presenciais  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação 

Pedagógica e 

Marketing 

Através das mídias 

sociais e outros meios 

de comunicação 

Sem custo 

 Planejamento 

organizacional e 

pedagógico adaptativo  

Colégio, 

Universidade 

Enquanto 

perdurar a 

pandemia 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Professores e 

comunidade escolar 

Prever retorno 

presencial para todas 

as etapas, conforme 

determinações 

sanitárias  

 

Sem custo 

 Ampliação do acesso à 

internet, a dispositivos 

eletrônicos e à 

infraestrutura adequada 

às TICs  

Colégio, 

Universidade 

Permanente Rede Murialdo, 

gestão, TI 

Aquisição de 

equipamentos e redes 

de dados 

A definir 

 Provimento de apoio 

psicossocial, a 

estudantes, familiares e 

educadores  

Colégio e 

Centro de 

Aprendizagem 

Murialdo 

Enquanto 

perdurar a 

pandemia 

Setor Psicologia e 

Centro de 

Aprendizagem 

Murialdo 

Atendimento pessoal 

e encaminhamento à 

rede de atendimento 

da Saúde 

A definir 

 Validação das atividades 

não presenciais  

Plataforma 

digitais e 

registro em 

sistemas 

oficiais 

Permanente Coordenação 

Pedagógica e 

Professores 

Cômputo do 

cumprimento da 

carga horária mínima 

legal vigente 

estipulada para cada 

etapa e modalidade 

de ensino  

A definir 

 Adoção de estruturas de 

organização escolar 

previstas na LDB, e 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais com 

reestruturação do 

calendário, observando 

as diretrizes sanitárias  

Colégio Enquanto 

durar a 

pandemia  

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SINEPE 

Respeitando a LDB e 

as especificidades de 

cada rede de  

Ensino 

A definir 

 Planejamento, 

elaboração e realização 

de avaliação diagnóstica 

adequando o critério de 

promoção de estudantes  

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica, 

Professores 

Adotando medidas a 

evasão, o abandono e 

a retenção, buscando 

mitigar ou eliminar as 

desigualdades 

educacionais  

Material 

necessário 

para 

avaliação 
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 Programas de 

recuperação, ou 

atendimento 

individualizado  

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica e 

Professores 

Por meio de 

atendimento 

individualizado e 

apoio pedagógico  

A definir 

 Redefinição de 

estratégias do processo 

pedagógico e objetivos 

de aprendizagem e 

desenvolvimento, 

direitos de aprendizagem 

e campo de experiências  

Colégio Permanente Coordenação 

Pedagógica, Editora 

Positivo 

Com base na BNCC, 

CBTC e currículo de 

referência e percurso 

formativo, com cursos 

de formação 

continuada oferecidos 

pela Rede Murialdo e 

Positivo 

A definir 

 Uso das Tic´s  Colégio Permanente Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, SPS, 

Rede Murialdo, IS 

Formação dos 

profissionais e 

Elaboração de 

propostas 

pedagógicas que 

utilizem as Tic´s  

A definir 

 Planejamento 

pedagógico 

interdisciplinar  

Colégio Permanente Gestores, 

coordenação e 

professores 

Projetos 

interdisciplinares 

voltados para 

higienização, etiqueta 

respiratória, 

prevenção à COVID – 

19, diretrizes 

sanitárias, 

estimulando 

estudantes e 

educadores a se 

tornarem agentes 

multiplicadores de 

prevenção da COVID-

19  

A definir 

 Construção do PP  Colégio e 

Rede 

Murialdo 

Permanente Direção, 

Coordenação 

Pedagógica e Rede 

Murialdo 

Dando autonomia 

pedagógica e 

valorização do diálogo 

da comunidade 

escolar  

A definir 

 Formação continuada  Colégio e 

Rede 

Murialdo e 

Positivo 

Permanente Direção e 

Coordenação 

Pedagógica, Rede 

Murialdo e Positivo 

Planejamento 

alinhado à BNCC, ao 

CBTC ou Currículo 

Referência  

A definir  

 Acolhimento dos 

estudantes da educação 

especial  

 

Colégio, 

Universidade 

Permanente Coordenação, 

professores e 

segundo professor 

Prévia avaliação com 

a equipe pedagógica 

com foco na 

funcionalidade e 

autonomia 

A definir 

 Realizar conclusão do ano 

letivo com estudantes do 

3° ano do EM 

Colégio Dezembro 

2021 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Professores 

Conforme legislação 

vigente  

A definir 

 Realizar conclusão do ano 

letivo com estudantes do 

9° ano do EF2 

Colégio Dezembro 

2021 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Professores 

Conforme legislação 

vigente  

A definir 
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 Realizar conclusão do ano 

letivo com estudantes do 

Pré III – EI 

Colégio Dezembro 

2021 

Direção 

Coordenação 

Pedagógica 

Conforme legislação 

vigente  

A estimar 

 Realizar conclusão do ano 

letivo com estudantes da 

graduação 

Universidade Dezembro 

2021 

Coordenação Colação de grau 

virtual 

A estimar 

 

6.1.3 DAOP Alimentação Escolar 

Acesse ao documento na íntegra. 

PORQUE O QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 

Alimentação 

Escolar 

Higienização pessoal  

 

Colégio, 

Universidade 

 

Durante o 

desempenho 

de suas 

atividades  

Cantina  Sobre as orientações 

das diretrizes  

 

A definir 

 Higienização de espaço 

físico  

Colégio, 

Universidade 

Durante o 

desempenho 

de suas 

atividades 

Equipe de 

manutenção e 

limpeza 

Fazendo a higienização 

durante o processo de 

atividade  

 

A definir 

 Higienização de utensílios  Cantina A cada uso Funcionários da 

cantina 

Fazendo a higienização 

durante o processo de 

atividade  

A definir 

 Higienização dos alimentos  Cantina Quando chegar 

no colégio e 

quando for 

usado 

Funcionários da 

cantina 

Fazendo a higienização 

durante o processo de 

atividade 

A definir 

 EPI’s Cantina No manuseio 

dos alimentos 

e quando servir 

alimentação  

 

Funcionários da 

Cantina 

Uso dos EPI’s, 

observando o tempo 

estipulado para a troca 

de acordo com as 

diretrizes  

A definir 

 Orientar os funcionários a 

evitar a tocar o rosto, em 

especial os olhos e a 

máscara, durante a 

produção e distribuição 

dos alimentos  

Cantina Durante o 

recreio 

Funcionários da 

Cantina 

Realizar treinamento 

de boas práticas de 

manipulação de 

alimentos; produzir 

lembretes fixados na 

cantina  

A definir 

 Orientar os trabalhadores 

que os uniformes devem 

ser trocados diariamente e 

usados exclusivamente  

nas dependências de 

armazenamento, preparo e 

distribuição dos alimentos.  

Cantina Permanente Coordenação 

Cantina 

Realizar treinamento 

de boas práticas de 

manipulação de 

alimentos; produzir 

lembretes fixados na 

cantina 

A definir 

 Mudança no serviço de 

atendimento e uso da 

cantina respeitando o 

distanciamento  

Cantina No retorno das 

aulas 

presenciais 

Coordenação 

Cantina 

Servir o lanche 

deforma 

individualizada 

A definir 

https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view
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 Orientar que entregadores 

e outros trabalhadores 

externos não entrem no 

local de manipulação dos 

alimentos.  

Cantina Antes do 

retorno às 

aulas e durante 

o período 

escolar 

Coordenação 

Cantina e 

Pedagógica 

Sempre que houver 

necessidade 

A definir 

 Plano de comunicação 

escolar sobre os 

procedimentos 

alimentares conforme as 

diretrizes sanitárias.  

Colégio Antes do 

retorno às 

aulas 

Direção, 

Coordenação 

Pedagógica, 

Marketing e 

Coordenação 

Cantina 

Orientar a comunidade 

escolar através das 

mídias sociais e 

cartazes nas unidades 

escolares  

 

A definir 

 Realizar treinamento com 

funcionários da cantina 

(recebimento, 

armazenamento, preparo, 

distribuição, 

acompanhamento e 

fiscalização), seguindo os 

procedimentos 

estabelecidos nas 

diretrizes sanitárias, plano 

de contingência e 

protocolos escolares.  

Cantina Durante o ano 

letivo 

Coordenação 

Cantina 

Por meio de 

Capacitação 

A definir 

 

6.1.4 DAOP Transporte Escolar 

Acesse ao documento na íntegra. 

 O Transporte Escolar é de responsabilidade de cada responsável pelo estudante. Normalmente esse 

serviço é terceirizado. É responsabilidade do Colégio e da Univerisdade orientar as famílias quanto 

aos protocolos exigidos para o transporte. 

 

6.1.5 DAOP Gestão de Pessoas 

Acesse ao documento na íntegra. 

PORQUE O QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 

Gestão de 

Pessoas 

Realização de triagem dos 

educadores do colégio, 

classificados de acordo 

com seu estado individual 

inicial em relação à covid-

19, sendo divididos em 

grupos: grupo 1 -casos 

suspeitos, grupo 2 – grupo 

de risco, grupo 3 – 

No colégio, 

Universidade 

 

No período 

que anteceder 

a definição do 

retorno das 

aulas e durante 

o desempenho 

das atividades  

 

RH e Equipe de 

gestão 

Através de formulários 

de auto declaração e 

comprovação por meio 

de atestado médico  

 

A definir 

https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view
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profissionais que irão 

trabalhar. 

 Orientação dos 

educadores identificados 

como casos suspeitos: a) 

buscar uma unidade de 

saúde; b) manter o 

isolamento domiciliar por 

14 dias a partir do início 

dos sintomas e depois de 

três dias sem sintomas. 

após este período, o 

profissional poderá voltar 

ao trabalho; c) os 

familiares (contato 

domiciliar) devem ser 

orientados a realizar 

isolamento domiciliar por 

14 dias e, se 

apresentarem sintomas, 

procurar uma unidade de 

saúde;  

Colégio, 

Universidade 

Durante o 

desempenho 

de suas 

atividades 

RH e setor 

administrativo 

Por meio de atestado 

médico 

A definir 

 Orientar a apresentação 

de comprovação para o 

enquadramento no grupo 

de risco estabelecido pelo 

decreto SC/525/2020;  

Colégio, 

Universidade 

Antes da volta 

das atividades 

presenciais 

Setor RH e 

Administrativo 

Por meio de atestado 

médico 

A definir 

 Organizar a forma de 

trabalho aos profissionais 

da educação que se 

enquadram no grupo de 

risco  

Colégio, 

Universidade 

No período 

que anteceder 

a definição do 

retorno e 

durante as 

atividades 

escolares  

Setor RH e 

Coordenação 

Pedagógica 

Controle semanal e 

mensal das atividades 

desempenhadas com o 

preenchimento de 

planilhas pré-

elaboradas.  

A estimar 

 Garantir que toda a 

comunidade escolar seja 

formada, treinada e 

preparada para um 

retorno para as atividades 

presenciais de  

maneira segura  

Colégio, 

Universidade 

No período 

que anteceder 

a definição do 

retorno e 

durante as 

atividades 

escolares  

Setor RH e 

coordenação 

pedagógica 

Formação, treinamento 

e simulados através de 
videoconferência/internet; 

distribuição de cartilha, 

afixação de medidas de 

prevenção no colégio 

A estimar 

 Orientar para que 

ninguém utilize o ponto 

eletrônico nem caderno 

ponto 

Colégio, 

Universidade 

Em todos os 

períodos 

Setor RH Nenhum colaborador irá 

bater ponto eletrônico 

ou caderno ponto; a 

seguirá grade de horário  

Nenhum 

 

 

6.1.6 DAOP Capacitação e Treinamento 

Acesse ao documento na íntegra. 

https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view
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PORQUE O QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 

Capacitação 

e 

Treinamento 

Oportunizar a capacitação 

da equipe responsável 

pela elaboração do Plano 

de Contingência Escolar, 

de acordo com o Modelo 

PlanCon-Edu/Covid-19  

No colégio, 

Universidade 

 

No período 

que antecede a 

definição do 

retorno as 

atividades  

RH e Equipe de 

gestão 

Formação, treinamento, 

capacitação e simulados  

 

A definir 

 Oportunizar, a todos os 

educadores, capacitação e 

treinamento para os 

planos de contingência, o 

Sistema de Comando de 

Operações - SCO e 

protocolo escolar.  

No colégio, 

Universidade 

No período 

que antecede a 

definição do 

retorno as 

atividades 

RH e Equipe de 

gestão 

Formação, treinamento, 

capacitação e simulados  

 

A definir 

 Identificar as principais 

funções a  

serem desenvolvidas nas 

Unidades de Gestão 

Operacional  

No colégio, 

Universidade 

No período 

que antecede a 

definição do 

retorno as 

atividades 

Direção e 

Coordenação 

Pedagógica 

Identificar atividades 

para cada uma das  

funções 

A definir 

 Desenvolver programas de 

capacitação para os 

estudantes e educadores  

No colégio, 

Universidade 

No período 

que antecede a 

definição do 

retorno as 

atividades 

Rede Murialdo, 

Direção e 

Coordenação 

Pedagógica 

Através da dinâmica de 

informação e 

comunicação  

 

A definir 

 Treinar a Equipe da 

Comissão Escolar para 

fiscalização dos 

regramentos e diretrizes 

aplicáveis no colégio  

No colégio, 

Universidade 

No período 

que retorna as 

atividades 

Rede Murialdo, 

Direção e RH 

Através da capacitação e 

treinamento 

A definir 

 Prover treinamento 

específico sobre 

higienização e desinfecção 

adequadas de materiais, 

superfícies e ambientes, 

aos servidores 

responsáveis pela limpeza  

No colégio, 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Serviços gerais, 

equipe de 

manutenção, 

limpeza e cantina 

Através da capacitação e 

treinamento 

A definir 

 Orientar os servidores ou 

prestadores de serviço do 

transporte escolar de 

acordo com as diretrizes  

Colégio, 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Coordenação e 

gestão 

Através de orientação A definir 

 

6.1.7 DAOP Comunicação e Informação 

Acesse ao documento na íntegra. 

PORQUE O QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 

Comunicação 

e Informação 

Organizar material de 

comunicação para 

orientar toda comunidade 

escolar sobre os 

Colégio, 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Marketing e TI Diversos canais de mídia A estimar 

https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view
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procedimentos das oito 

diretrizes  

 Material informativo 

impresso, visual e áudio.  

Colégio, 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Marketing e TI Canais de mídia A estimar 

 Comunicação com a 

comunidade escolar  

Colégio, 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Marketing, 

Coordenação 

Pedagógica e 

gestão 

Canais de mídia e 

reunião virtual 

A estimar 

 

6.1.8 DAOP Finanças 

Acesse ao documento na íntegra. 

PORQUE O QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

CUSTA 

Finanças Avaliar os recursos 

financeiros necessários 

para a implementação das 

medidas preventivas e de  

contenção de contágio 

preconizadas  

Rede 

Murialdo e 

Colégio 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Setor 

administrativo e 

financeiro 

Por meio de recursos de 

comunicação e planilha 

de custos 

Sem custo 

 Dispor de um orçamento 

prévio quanto aos 

recursos a serem 

acionados para a 

realização das atividades, 

aquisição de 

Equipamentos de 

Proteção Individuais (EPIs)  

Rede 

Murialdo, 

Colégio e 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Setor 

administrativo e 

financeiro 

Por meio de recursos de 

comunicação e planilha 

de custos 

Sem custo 

 Fornecer dados e 

informações financeiras 

para subsidiar a captação 

de recursos 

complementares  

Rede 

Murialdo, 

Colégio e 

Universidade 

Permanente Setor 

administrativo e 

financeiro 

Por meio de recursos de 

comunicação e planilha 

de custos 

Sem custo 

 Dimensionar e descrever 

detalhadamente a 

quantidade e a qualidade 

de itens indispensáveis 

que precisam ser 

adquiridos, e o período de 

abastecimento, 

identificando a 

quantidade de EPIs, EPCs, 

e todos os materiais 

necessários conforme 

diretrizes.  

Rede 

Murialdo, 

Colégio e 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Setor 

administrativo e 

financeiro 

Por meio de recursos de 

comunicação e planilha 

de custos 

Sem custo 

 Realizar a compra de 

materiais, mascaras PFF2 

e demais insumos que se 

façam necessários para a 

operacionalização das 

medidas definidas para 

Rede 

Murialdo, 

Colégio e 

Universidade 

Permanente Setor 

administrativo e 

financeiro 

Por meio de recursos de 

comunicação e planilha 

de custos 

Sem custo 

https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view
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enfrentamento da crise 

sanitária, no âmbito do 

estabelecimento de 

ensino.  

 Levantamento de recursos 

necessários para planejar, 

organizar e executar as 

capacitações, 

treinamentos e simulados 

de campo  

Colégio, 

Universidade 

Antes da 

retomada das 

aulas 

Setor 

administrativo e 

pedagógico 

Por meio de recursos de 

comunicação e planilha 

de custos 

Sem custo 

 Verificar a necessidade de 

contratação de 

educadores para atender 

às demandas dos grupos 

de risco. 

Colégio Permanente Gestão, 

administrativo, 

RH e pedagógico 

Por meio de recursos de 

comunicação e planilha 

de custos 

A estimar 

 

6.2 UNIDADE DE GESTÃO OPERACIONAL (SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL)  

O Colégio Murialdo adota o seguinte Sistema de Comando Operacional, para acompanhar a execução 

do plano.  

Abaixo segue o organograma condizente com o Sistema de Comando Operacional. 

 

 

 

 

 

6.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E 

COMUNICAÇÃO 

(SISTEMA DE 

ALERTA E ALARME) 

6.3.1 Dispositivos Principais 

Vilcionei Baggio – Diretor 
Cornélio Dall’Alba – Vice-
diretor 
Adriana Araújo - Secretária 
 

Aline Jung 

Hillesheim 
99914.1795 
coordenacao3.aru
@murialdo.com.br 
 

Adriana Córdova Nunes 
9602-7421 
 HYPERLINK 

"mailto:coordenação.aru@murialdo.

com.br" 

coordenação.aru@murialdo.com.br 
Marielli de Souza Schilickmann 
Fone 9.9815.9654 
mariellischilickmann@murialco.com

.br 
 

Diretrizes 

para 

Alimentação 

Escolar 

 

Diretrizes para Gestão de 

Pessoas; Comunicação e 

a; Capacitação e 

Treinamento; Finanças. 

 

Diretrizes 

Pedagógicas 

 

Diretrizes 

para o 

Transporte 

 

Diretrizes 

Sanitárias 

 

Mary Anne de Souza 

Teixeira 
Fone - 99606-6937 
maryannedesouzateix

eirasocial.aru@ 

murialdocom.br 
 

Eder Carminatti 
99639-2028 
disciplinar.aru@m

urialdo.com.br 
 

Vanabel 

Scarabelot 
99624.8717 
 HYPERLINK 

"mailto:psico.aru@

murialdo.com.br" 
psico.aru@muriald

o.com.br 
Fabiana Vieira 
99938.1573 
coordenacao2.aru

@murialdo.com.br 
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 O sistema de alerta e alarme tem como elementos centrais dispositivos que integram o Programa de 

Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19 e dão subsídios para tomada 

de decisão: 

a) O mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios catarinenses;  

b) O perfil epidemiológico na plataforma multi-escalar territorial;  

c) A Matriz de Avaliação de Indicadores de Risco Potencial na Gestão da Saúde (que se constitui no 

documento central diário de monitoramento e avaliação da situação regional e será complementado 

pelos boletins municipais).  

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

● indicações provenientes da OMS e de outras instituições internacionais de referência;  

● boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas áreas e das 

unidades de gestão operacional regionais, municipais e escolares;  

● simulados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas nas 

regiões/municípios/escolas.  

Sistema de alerta e alarme tem como objetivo avisar a população (comunidade escolar), sobre riscos 

e ocorrências, sendo:  

Alerta - É “um sinal, sistema ou dispositivo de vigilância que tem por finalidade alertar sobre um 

perigo ou risco iminente ou previsível em curto prazo, e que aciona o sentido de prontidão.  

Alarme - sinal, dispositivo ou sistema que tem por finalidade avisar sobre um perigo ou risco iminente. 

Tem o objetivo de definir como será o acionamento de um aviso de ocorrência do evento, que deve se 

desdobrar em ações práticas por parte de todos os envolvidos no plano de contingência e por parte 

da população. Pode-se usar o Whatsapp, SMS, carro de som, entre outros.  

Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das dinâmicas e ações 

implementadas e, se necessário, seu ajuste. Abaixo segue como está organizado o sistema de vigilância 

e comunicação. 

Nome função Contato 

Eder Carminatti Coordenador disciplinar (48) 9.9639.2028 
Debora Alano Daniel Coordenadora Marketing  (48) 9.9995.4375 
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Adriana Cordova Nunes Coordenadora Pedagógica  (48) 9.9602.7421  
Aline Jung Hillesheim Coordenadora Pedagógica  (48) 9.9914.1795 

Cristian Kremer Ferreira Coordenação Unopar (48) 9.9964-0459 

 

6.3.2 Monitoramento e avaliação  

Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia, é fundamental o monitoramento 

constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais adotadas, com avaliações (de 

processos e resultados) e constantes ajustes que se demonstrem necessários, para manter o plano de 

contingência atualizado. O registo das ações adotadas e das verificações realizadas é, também, 

importante, para salvaguardar futuras questões legais.  

Os responsáveis pelo monitoramento das diferentes frentes de ação deverão ser definidos pelo SCO.  

Os registos diários da atividade da escola, 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 que a serem alterados, serão realizados em boletins de preenchimento expedito como o 

modelo do anexo 2.  

As avaliações mais detalhadas, de periodicidade do município de Araranguá, serão realizadas em 

relatórios como modelo disponibilizado anexo 3. Além do monitoramento, a efetiva fiscalização do 

cumprimento das diretrizes e protocolos estabelecidos neste plano contingência e possíveis 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: MODELO DE BOLETIM 
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DINÂMICAS E AÇÕES 

OPERACIONAIS 

 

OCORRÊNCIA ENCAMINHAMENTO RESOLUÇÃO ALTERAÇÕES (SE 

HOUVER) 

GESTÃO DE PESSOAS  

 

 

 

 

 

Ex.: Atestado médico 

Necessidade de isolamento 

social. Apoio psicológico  

Formação, treinamento  

   

MEDIDAS 

SANITÁRIAS  

 

 

 

 

 

    

ALIMENTAÇÃO  

 

 

 

 

    

TRANSPORTE  

 

 

 

 

    

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS  

 

 

 

 

    

OUTRAS  

 

 

 

    

OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS: 
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ANEXO 2 - MODELO RELATÓRIO: 

PERÍODO: De         A  

Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações Operacionais: 

DINÂMICAS E 

AÇÕES 

OPERACIONAIS 

FACILITADORES 

 

DIFICULTADORES 

 

GESTÃO DE 

PESSOAS  

 

 

 

 

  

MEDIDAS 

SANITÁRIAS  

 

 

 

 

  

ALIMENTAÇÃO  

 

 

 

 

  

TRANSPORTE  

 

 

 

 

 

 

  

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS  
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ANEXO 3 - DADOS QUANTITATIVOS: 

 

DINÂMICAS E 

AÇÕES 

OPERACIONAIS 

 

ASPECTOS 

 

NÚMERO 

 

GESTÃO DE 

PESSOAS  

 

Professores envolvidos  

Servidores envolvidos  

Estudantes envolvidos  

Atendimentos realizados com professores  

Atendimentos realizados com servidores  

Atendimentos realizados com estudantes  

Atendimentos realizados com familiares  

 

MEDIDAS 

SANITÁRIAS  

 

Quantidade de álcool gel  

Quantidade de máscaras  
 

ALIMENTAÇÃO  

 
Quantidade de refeições servidas  

Quantidade de alimentos servidos em kg  
 

TRANSPORTE Quantidade de alunos transportados  

Quantidade de motoristas mobilizados  

Quantidade de motoristas treinados  

 

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS  

 

Quantidade de atividades desenvolvidas  

Quantidade de material produzido  

Quantidade de equipamentos utilizados  

Quantidade de horas presenciais  

Quantidade de horas ensino híbrido  

Quantidade de alunos presenciais  

Quantidade de alunos em ensino híbrido  

Quantidade de estudantes ensino remoto  

 

TREINAMENTO 

E 

CAPACITAÇÃO 

Quantidade de treinamentos oferecidos  

Quantidade de professores capacitados  

Quantidade de servidores em simulados  

Quantidade de horas de capacitação ofertadas  

% de aproveitamento das capacitações ofertadas  

Quantidade de certificados  

Quantidade de material elaborado  
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ANEXO 4 - DESTAQUES EVIDENCIADOS, ASPECTOS A MELHORAR E LIÇÕES APRENDIDAS 

DINÂMICAS E 

AÇÕES 

OPERACIONAIS 

DESTAQUES EVIDENCIADOS  ASPECTOS A MELHORAR  

 

LIÇÕES APRENDIDAS  

GESTÃO DE 

PESSOAS 

 

 

 

   

MEDIDAS 

SANITÁRIAS 

 

 

 

   

ALIMENTAÇÃO 

 

 

 

 

   

TRANSPORTE 

 

 

 

 

   

QUESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

   

TREINAMENTO 

E 

CAPACITAÇÃO 
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ANEXO 5 - SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC 
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ANEXO 6 -  

 

TERMO DE COMPROMISSO – 100% presencial 

  
Dados cadastrais 

Número de Matricula   

Nome do estudante (sem abreviar)  

Data de nascimento  

Filiação  

Endereço  

Telefone de contato  

e-mail  

  

 

TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA COVID-19 

DECLARO estar ciente dos protocolos de segurança necessários à prevenção de contágio durante a 

pandemia de COVID-19 e que o estudante pelo qual sou responsável legal não apresentou, nos últimos 

14 (quatorze) dias, nenhum dos sintomas de contágios, tais como febre, tosse, bem como não teve 

contato com pessoas que tiveram diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Comprometo-me a 

comunicar o Colégio Murialdo, caso qualquer dos sintomas se manifestem no aluno ou em qualquer 

pessoa do mesmo domicilio ou de conato próximo e declaro estar ciente da necessidade dos 

estudantes respeitarem todas as regras sanitárias estabelecidas no protocolo do colégio, dentre elas 

o uso de máscara e a constante higienização das mãos. Estou ciente que o estudante não poderá estar 

no Colégio em dias e horários diferentes dos estabelecidos, sendo que, caso isso ocorra, o Colégio 

estará solicitando o encaminhamento para sua residência. 

 

AUTORIZO a participação nas Atividades Pedagógico Presenciais 
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Data: _______________________________/______/_______________________. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsáveis 

TERMO DE COMPROMISSO - Atendimento Remoto - 

  

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente do retorno às aulas presenciais no Colégio Murialdo, 

para o ano letivo de 2021. Mesmo não integrando o Grupo de Risco, o/a estudante 

______________________________________________________________, número da matricula  

__________, do ___________________________, optamos pelo atendimento escolar em regime 

remoto. 

  Comprometo-me a acompanhar, apoiar e oferecer condições para o/a estudante desenvolver 

as atividades escolares não presenciais. 

 Estou ciente de que este termo de compromisso terá validade de 15 dias, devendo ser revalidado junto 

ao Colégio Murialdo. 

 Caso eu tome a decisão de optar pelo retorno do meu filho ao regime presencial, deverei comunicar o 

Colégio Murialdo e o mesmo terá 7 dias uteis após essa comunicação para enquadrar o/a estudante 

no regime de atendimento solicitado. 

 

Dados do responsável legal 

Nome completo ____________________________________________________________ 

CPF _________________________________  RG __________________________________ 

Fone _________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

 

Data ______ / ______ / _________ 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 
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TERMO DE COMPROMISSO - Presencial e Remoto – 

 

 Declaro, para os devidos fins, que estou ciente do retorno às aulas presenciais no Colégio Murialdo, 

para o ano letivo de 2021 e que o atendimento escolar se dividirá em Tempos de atividades presenciais 

no Colégio e Tempos de atividades escolares em casa, para que sejam garantidos os regramentos 

sanitários e mantidos o distanciamento social, conforme estabelecido nas legislações vigentes. 

 Estou ciente que o estudante ____________________________________________________ 

_______________________________________________________  matricula n° 

_____________________, do ______________________________, seguirá rigorosamente o 

cronograma de atividades escolares que será disponibilizado pelo Colégio Murialdo no grupo de 

whatsapp da turma. 

 Estou ciente que o estudante não poderá estar no Colégio em dias e horários diferentes dos 

estabelecidos, sendo que, caso isto ocorra, o Colégio estará solicitando o encaminhamento para a sua 

residência. 

 

Dados do responsável legal 

Nome completo _______________________________________________________________ 

CPF_____________________________________   RG _________________________________ 

Fone _________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________ / ___________ / _______________ 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO AO GRUPO DE RISCO DE AGRAVAMENTO DA COVID-19 

 

Eu _________________________________________________________________________ CPF 

_______________________, telefone _______________________________________, 

e-mail ______________________________________________, responsável legal do estudante 

_________________________________________________________________, matricula n° 

_________________ do _____________ ano _____________________ DECLARO que o estudante 

nominado enquadra-se no ao grupo de risco (COVID-19), conforme situação indicada abaixo: 

 (   ) diabetes  mellitus 

 (   ) doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

 (   ) doença renal 

 (   ) doenças cardiovasculares e cerebrovasculares 

 (   ) hipertensão arterial grave 

 (   ) indivíduos transplantados de órgãos sólidos 

 (   ) anemia falciforme 

 (   ) câncer 

 (   ) obesidade mórbida (IMC maior ou igual a 40) 

 

Outras informações _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Portanto, estou ciente que optamos pelo o atendimento escolar em regime remoto. 

 

Araranguá _______ / ______ / _______ 

 

____________________________________________ 
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Assinatura do Responsável Legal 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 – DECLARAÇÃO FUNCIONÁRIO 

 

Eu, devidamente qualificado abaixo, na condição de profissional do Colégio Murialdo, atesto, para os 

devidos fins, que faço parte de grupo de risco (COVID-19), conforme declaro a seguir. 

 

Declaro, ainda, que estou ciente de que a inveracidade da informação contida neste documento, por 

mim firmado, constitui prática de infração disciplinar, passível de punição na forma da lei. 

 

__________________, ____de____________ de 2021. 

 

__________________________________ 

Assinatura Servidor Requerente 

 

Servidor Requerente:_____________________________ CPF:__________ 

Matrícula: _______________ 

Cargo-Função:___________________________ 

Local de Trabalho:_____________________________________________ 

Tem mais de sessenta anos? ( ) Sim ( ) Não 

Está grávida? ( ) Sim ( ) Não 

Tem doenças respiratórias? ( ) Sim ( ) Não 

Tem diabetes? ( ) Sim ( ) Não 

Sofre de alguma doença crônica? ( ) Sim ( ) Não Quais: 

____________________________________________________________ 

Faz uso de imunossupressores? ( ) Sim ( ) Não Quais: 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 8 

 

PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DOCE COMPASSO 

A Escola de Música,  se propõe a atender 20 estudantes, todos disponibilizados de forma individual,  

salvo dois horários que atenderá 5 alunos. 

As aulas terão início às 9:00hrs até as 11h30min no período da manhã,  e das 13:30hs até as 18:00hrs 

no período da tarde 

Estes horários serão de um estudante por vez a cada 30 minutos 

A entrada será  pela porta da Capela do Colégio,  onde acontecerão as aulas 

Na entrada será aferido a temperatura dos estudantes,  bem como a higienização dos instrumentos. 

Será disponibilizado álcool em gel para os estudantes, as janelas estarão abertas para uma melhor 

ventilação,  e será obrigatório o uso de máscara. 

As aulas serão exclusivas aos estudantes,  não podendo os pais se fazerem presente ou assistir às 

devidas aulas 

 

ANEXO 9 

PLANO DE AÇÃO DA OFICINA LEARN PLAYING 

 

1) A oficina Learn Playing, está em funcionamento desde o ano 2018, e para que possamos dar 

continuidade a esse projeto, estamos reorganizando e adaptando nossas aulas e priorizando os 

cuidados necessários para a não contaminação dos funcionários e alunos. Nos últimos anos a oficina 
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contou com o atendimento de aproximadamente 80 crianças matriculadas. Nesse ano de 2021, 

propõe-se  atender 10 crianças por turma, com aulas uma vez por semana. 

3)Para a organização de horários e melhor atender nossos alunos segue a planilha: 

● Os horários disponíveis para o funcionamento da oficina: 

 

 

Período Segunda-feira Terça-feira Quarta -feira Quinta-feira 

Matutino 

9h30min às 

10h30min 

-1º ao 5º ano EFI --------------- -1º ao 5º ano EFI -1º ao 5º ano EFI 

Vespertino 

17h15min às 

18h15min 

-Pré-escolar II e III. 

-4º e 5º ano do EFI 

1º ao 3º ano EFI Pré-escolar II e III. 

-4º e 5º ano do EFI 

1º ao 3º ano EFI 

-4º e 5º ano do EFI 

Vespertino 

13h30min às 

14h30min 

------------------------ 6º ao 1º ano do 

EM 

6º ao 1º ano do EM 6º ao 1º ano do EM 

 

 

1. Todo o aluno terá seu próprio soroban (instrumento de contagem de material plástico de fácil 

higienização).  

2. Cada aluno terá sua própria apostila. 

3. Os jogos utilizados serão de forma individual, respeitando sempre o distanciamento (1metro 

e meio)entre um aluno e o outro. 

4. Cada mesa terá seu álcool para higienização dos jogos e do próprio local da atividade. 

5. As atividades de psicomotricidade serão executadas, de forma que as crianças não terão 

contato físico com seu colega e respeitando o distanciamento. 

Obs: Durante o trajeto entre a sala de aula e a sala de jogos e a permanência nela os alunos deverão 

estar sempre com a máscara e utilizando de forma correta. 

6. As aulas serão realizadas em ambiente arejado. 
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7. Os pais não poderão adentrar no âmbito escolar, e os alunos após o término da aula serão 

conduzidos até o saguão principal da escola para entrega aos seus pais. 

8. Para o início das aulas, as professoras conduzirão os alunos da sala de aula regular até a sala 

da oficina. 

9. Cada criança deverá trazer a sua própria garrafa de água. 

10. As salas da oficina serão higienizadas e terão um intervalo de mais de 12h entre uma aula e 

outra. 

 

ANEXO 10 

PROTOCOLO DE RETORNO ÀS AULAS DE ROBÓTICA 

1. Na entrada será aferida a temperatura dos estudantes e a higienização por uma pessoa 

responsável; 

2. É obrigatório o uso de máscaras que cubram totalmente a boca e o nariz durante todo o 

período da aula; 

3. O professor de robótica fará a higienização das mãos dos alunos com álcool 70 ao longo da 

aula; 

4. Alunos com sintomas de febre, tosse seca, diarreia e outros sintomas de gripe não podem 

participar das aulas; 

5. Todas as peças não eletrônicas do kit de robótica, computadores e tablets deverão ser 

higienizadas com álcool 70 pelo professor após o término de cada aula;  

6. As equipes serão de no máximo de 2 integrantes e devem respeitar o distanciamento mínimo 

de 1,5 metros entre os estudantes; 

7. As salas de aula devem permanecer com janelas e portas abertas durante todo período da 

aula; 

8. Os horários das aulas serão das: 10h à11h30min; 13h30min às 15h e das 15h30min às 17h. 

 

ANEXO 11 

PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA DE FUTEBOL MURIALDO.  
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1. A escola de futebol propõe-se a atender 13 crianças por turma, com aulas duas vezes por 

semana. 

2. As turmas serão das 17h15min às 18h15min (segunda-feira e quarta-feira) e das 18h15min às 

19h (terça-feira e quinta-feira). A segunda turma (terça e quinta) irá iniciar duas semanas após o início 

da primeira turma.  

3. Todo atleta terá seu material esportivo individualizado e higienizado.  

4. Todos os atletas terão a sua disposição álcool em gel.  

5. As aulas serão realizadas em ambiente arejado, no ginásio do Colégio Murialdo.  

6. Os atletas usarão máscaras durante as aulas.  

7. Somente estarão presentes no ginásio durante as aulas os atletas, o professor André e a 

auxiliar administrativa Luciana.  

8. Os pais não poderão participar e nem presenciar as aulas.  

9. A Sra. Luciana irá buscar os atletas em suas respetivas salas de aula.  

10. Cada atleta terá a sua garrafa de água individual para hidratação durante os treinos. 

11.  Cada atleta deverá vir para a escola já usando o uniforme da escolinha; isto é, não poderá 

trocar de uniforme no colégio. 

12.  Os responsáveis não poderão entrar na quadra e no colégio e devem buscar os atletas na pista 

de atletismo, com acesso na rua Amaro José Pereira. 
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RESPONSÁVEIS PELO PLANO 

Plano de Contingência aplicável ao Colégio Murialdo 

Equipe responsável pela elaboração e implementação do plano: 

 

 

Vilcionei Baggio 

Diretor 

Cornélio Dall’Alba 

Vice-diretor 

Adriana Araujo Feraz 

Secretária 

 

Membros da Equipe: 

 

Everton Hillesheim 

Jessica Aparecida Costa de Souza 

Gisele Conrad 

Jucelaine de Souza 

Vanabel Scarabelot 

Aline Ines Jung Hillesheim 

Adriana Cordova Nunes 

Fabiana Vieira 

Eder Carminatti 

Rodrigo Gründler Silveira 

Clarice Teixeira Roldão 

Cristian Kremer Ferreira 

Marielli de Souza Schilickmann 

 


