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1. INTRODUÇÃO
A COVID-19 é uma doença infecciosa emergente, causada por um vírus da família dos
coronavírus — o SARS-CoV-2 (de forma simplificada, como institui 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 propagação 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 uma
doença grave; e
c. ter contágio fácil, rápido e sustentável entre os humanos.
A ocorrência da COVID-19, bem como as providências a serem aplicadas, se integram na
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, definida pela Lei n° 12.608, de 10 de abril de 2012.
Efetivamente estamos em estado de calamidade pública decretada em decorrência de um desastre de
natureza biológica, que se insere na rubrica “doenças infecciosas virais” (conforme o COBRADE nº
1.5.1.1.0). No Brasil, o Congresso Nacional reconheceu, para fins específicos, por meio do Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de março 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 emergência, através do Decreto n° 515, por
conta da pandemia de coronavírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou estado de
calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19, com vigência de 180 (cento e
oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada,
sem prejuízo do cumprimento do calendário letivo, até 31 de maio.
Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril, que suspendeu as aulas
nas unidades das redes de ensino pública e privada por tempo indeterminado.
O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas presenciais
nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário
letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente.
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Em 16 de junho, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo coronavírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n°
1.565 que estabeleceu orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da
transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma
a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro.
O 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. possibilidade de gerar sobrecarga nos sistemas e serviços de saúde e assistência social
(podendo gerar sua ruptura), na fase exponencial da contaminação;
e. a taxa de mortalidade pode atingir, em certos contextos, números preocupantes.
Considerando que a transmissão do agente infeccioso se faz por contágio interpessoal, é
fundamental promover a preparação das instituições, organizações e serviços para uma resposta
efetiva e oportuna, que ajude a diminuir a amplitude e ritmo da infecção e a mitigar seus impactos,
especialmente, o número de vítimas mortais. A estratégia a seguir deve estar alinhada com as
indicações do Ministério da Saúde (MS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) e outras
indicações de órgãos de governos federal, estadual e municipal.
As atividades a desenvolver devem ser sempre proporcionais ao nível de risco definido pelas
instituições responsáveis.
As experiências já reconhecidas nos casos mais bem-sucedidos de controle provam que a
preparação para uma epidemia começa (ou deve começar) antes dela ocorrer.
Se tal não ocorreu (ou só ocorreu parcialmente), mais importante se torna que a prevenção
se inicie logo aos primeiros sinais de casos provenientes de outros países (ou regiões), com reforço
na fase de transmissão local e, obviamente, maior destaque na fase de transmissão comunitária ou
sustentada. Entre as medidas adotadas desde cedo pelos países melhor sucedidos no controle à
COVID-19, constam-se a realização massiva de testes com isolamento de casos detectados e quebra
de cadeias de transmissão, medidas de reforço da higiene individual e comunitária, comunicação
eficaz e adequada e conscientização efetiva, mas dando devido realce a riscos e consequências em
caso de negligência de medidas de distanciamento social (de vários graus e ordem), obrigatórias ou
voluntárias, com proibição de aglomerações.
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Um instrumento de planejamento e preparação de resposta a eventos adversos de quaisquer
tipos, previstos na Codificação Brasileira de Desastres - COBRADE, é o Plano de Contingência de
Proteção e Defesa Civil (PLANCON-PDC). Nele se define(m) e caracteriza(m) o(s) cenário(s) de
risco, se explicitam os níveis de risco/prontidão considerados e se estabelecem as dinâmicas e ações
operacionais a implementar em cada um desses níveis, quando da iminência ou ocorrência do
evento adverso a que o(s) cenário(s) de risco(s) alude(m), incluindo questões de comunicação,
protocolos operacionais, recursos humanos a mobilizar, recursos/materiais a utilizar e sistema de
coordenação operacional, através da previsão e acionamento de um Sistema de Comando de
Operação (SCO) para gestão de crise. Os planos de contingência deverão em princípio ser
elaborados em fase de normalidade ou, quando muito, prevenção, ou seja, antes da ocorrência do
evento extremo. Na presente situação estão sendo elaborados em plena etapa de mitigação, já na
fase de resposta.
A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL , face à atual ameaça
relacionada com a COVID- 19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade da
educação especial (servidores, educandos e familiares destes últimos), elaborou o presente PLANO
DE CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19).
O Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da
Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais (nomeadamente,
Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e
de Educação).
O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da epidemia da
nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, administrativas e de
atendimento educacional especializado (escolares). O conjunto de medidas e ações ora apresentado
deverá ser aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19.
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2. ENQUADRAMENTO CONCEITUAL DE REFERÊNCIA
A estrutura do PLACON-EDU da FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO
ESPECIAL obedece ao modelo conceitual ilustrado na Figura 1.
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3. ATORES/PUBLICAÇÃO ALVO
Público alvo: servidores, educandos e seus familiares que atuam ou recebem atendimento na
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GERAL
Fortalecer os processos de governança da instituição, definindo estratégias, ações e rotinas
de atuação para o enfrentamento da pandemia enquanto persistirem as recomendações nacionais,
estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da COVID- 19, buscando assegurar a
continuidade da sua missão educacional pautada pela proteção e segurança da comunidade
escolar/acadêmica.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.

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

vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de atendimento);
b.

Definir as dinâmicas e ações operacionais e adotar os protocolos operacionais

específicos, abrangendo todas as atividades do estabelecimento e todos os membros da
comunidade da educação especial e cumprindo todas as recomendações oficiais;
c.

Estabelecer uma Unidade de Gestão Operacional que assegure a implementação das

dinâmicas e ações definidas para diferentes fases, em especial, na retomada de atividades
presenciais;
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 servidores e educandos) e externa

(com pais e/ou outros familiares dos educandos, 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;
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i.

Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, orientando/encaminhando para

que de imediato possam usufruir de apoio da instituição e por parte dos serviços de saúde,
evitando ou restringindo situações de contágio;
j.

Assegurar a continuidade da missão educativa, estabelecendo estratégias e

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

Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio psicológico

compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a segurança da
comunidade da educação especial nos aspectos sanitários, de higiene, saúde física e
mental/emocional.

5. CENÁRIOS DE RISCO
Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco específicos, que
consideramos se aplicar ao nosso estabelecimento educativo. Em tais cenários são considerados o
território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como as
vulnerabilidades e capacidades instaladas/a instalar.

5.1 AMEAÇAS
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:
a.

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:
b.

de contato físico com pessoa contaminada, como, por exemplo, ao apertar a mão de

uma pessoa contaminada e em seguida levar essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos.
c.

de objetos ou superfícies contaminadas e posterior contato com a boca, nariz ou olhos.

Não podendo ser descartada a possibilidade de transmissão pelo ar em locais públicos –
especialmente locais cheios, fechados e mal ventilados.
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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.
Alinhado ao Plano Nacional de Vacinação para a COVID 19, o Governo de Santa Catarina
lançou o seu Plano Estadual de Vacinação, que será realizado em qautro etapas, definindo os grupos
prioritários. Sendo assim, a efetividade da imunização da maior parte da população não ocorrerá em
pouco tempo, ocasionando, ainda, altos índices de contaminação. Com isto, permanece a
necessidade da manutenção de planos de contingência.
Importante também observar que esta ameaça principal do vírus em si e da doença - por
vezes mortais - que ele desencadeia, juntam-se, no mínimo, mais duas:
a. a ameaça de uma profunda crise econômica e financeira;
b. a ocorrência de contextos de perturbações emocionais pessoais e desequilíbrios sociais
variados.
Nos dois últimos casos, o planejamento de estratégias mais adequadas para prevenir e restringir
novos contágios, quando da retomada gradual de atividades, pode contribuir significativamente para
o controle da doença e dirimir os impactos colaterais, favorecendo um ambiente mais propício à
recuperação econômica e dos impactos psicossociais da pandemia.
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Em síntese, a ameaça é real e de natureza complexa, uma vez que:
a.

o vírus é novo, com elevada taxa de mutação (sem que saibamos, totalmente, o que

isso implica);
b.

seus impactos dependem das medidas de contingenciamento tomadas em tempo;

c.

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

sistemas de saúde são grandes, o que pode afetar a capacidade de resposta e a resiliência
individual e comunitária e, por retroação, aumentar muito o risco;
d.

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

e.

o inevitável choque entre medidas de distanciamento social e preocupação de

dinamização da atividade econômica pode criar conflitos e impasses difíceis de ultrapassar;
f.

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

maior flexibilização e tentativa de retomar a normalidade que, contudo, podem vir a gerar
novas necessidades de distanciamento.

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO
No caso concreto da FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL foi
julgada como ajustada a descrição de território que segue:
Será considerado como território todo o espaço que envolve o entorno da área da FCEE, ou
seja, que está relacionado com a circulação e transporte dos educandos e servidores.
A FCEE tem 440 educandos e 366 servidores. A faixa etária dos educandos é
aproximadamente de zero a 70 anos de vida .
É importante ressaltar que os indivíduos citados acima circulam por outros ambientes como é o
caso de alguns educadores que atuam em mais de uma instituição.
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5.3 VULNERABILIDADES
A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL toma em consideração, na
definição de seu cenário de risco, as vulnerabilidades gerais e específicas que seguem:

a. facilitação de condições que permitam a transmissão do vírus, através de contatos diretos
(aperto de mão, beijos, atingimento por partículas de pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.)
ou mediados (toque em superfícies infectadas, etc., seguido de toque com as mãos na boca,
nariz e olhos), particularmente, em sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física
interpessoal;
b. falta de certos hábitos e cuidados de higiene pessoal e relacional ou negligência no seu
cumprimento, nomeadamente os hábitos associados à lavagem regular e adequada das mãos,
etiquetas corretas de tossir e espirrar;
c. insuficiente educação da comunidade envolvida para a gestão de riscos e para a promoção da
saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos casos, se associa a baixa
educação científica e dificuldades de pensamento crítico;
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de fake news e
difusão de informação não validada cientificamente;
e. condições específicas da instituição, tais como tipo e dimensões das instalações físicas,
condições de arejamento, espaço disponível para suficiente espaçamento das pessoas etc.;
f. baixa percepção de risco e o descumprimento de regras sociais (por exemplo, distanciamento
e isolamento social, uso de máscaras, entre outros), tendo em vista as especificidades do
público atendido;
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos;
i. dependência de meios de transporte coletivos urbanos, eventualmente saturados e transporte
próprio da instituição; neste último a dificuldade de manterem-se distanciados tendo em vista às
suas especificidades;
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j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;
k. educandos que, devido às suas especificidades, apresentam dificuldades ou impossibilidade
de fazer uso de tecnologias, somado à falta de equipamentos como computadores e notebooks e
problemas na conexão à internet, para aqueles que apresentam condições de uso de tais
recursos;
l. horário único de acesso às atividades e intervalos (recreios), causando possível aglomeração
na entrada e saída das pessoas; em se tratando de atendimentos individualizados, ou seja, por
sessões, necessidade de maior intervalo de tempo entre estas, para proceder a higienização do
ambiente e materiais a serem utilizados;
m. número insuficiente de funcionários para auxiliar na fiscalização das normas de convivência
exigidas;
n. número bem significativo de educandos que apresentam deficiência intelectual grave ou
transtorno do espectro autista/TEA associado a deficiência intelectual, o que remete a
dificuldade de compreensão dos fatos ocorridos em decorrência da pandemia, bem como de
autocuidado, respeito ao protocolo de higiene, uso de máscara e distanciamento físico;
o. a Covid-19 pode afetar principalmente o trato respiratório, causando tosse, aumento de
secreção e/ou falta de ar. Desta forma, educandos com quadro de disfagia são considerados de
alto risco, pois apresentam um déficit no controle da própria saliva, como também dos
alimentos pela incoordenação das funções de deglutição e respiração. Sendo assim, com o
aumento de secreção, falta de ar, e a incoordenação destas funções, os educandos disfágicos
apresentam um grande risco de broncoaspiração e necessidade de internação hospitalar e
ventilação mecânica;
p. educandos que fazem uso de fralda tornam-se de alto risco de contaminação para os demais
educandos e dos profissionais, tendo em vista que as fezes são consideradas fluidos corporais
altamente contagiosas; Portas e janelas devem ficar abertas independente da temperatura
ambiente, para que o ar possa circular dentro da sala de troca, isso acarretará prejuízo a
privacidade do educando;

15

q. o distanciamento social preconizado pela OMS que é de um metro e meio a dois metros de
distância de um indivíduo para o outro, não será respeitado, pois para realização de troca é
necessário significativo contato físico;
r. tendo em vista que as fezes são consideradas fluidos corporais altamente contagiosos,
educandos que fazem uso de fralda tornam-se um vetor de contaminação para os demais
educandos e profissionais;
s. conforme as medidas sanitárias, portas e janelas das salas devem permanecer abertas,
independente da temperatura ambiente, no sentido de promover a circulação de ar. Esta medida,
no caso da realização das trocas de fraldas, acarreta prejuízo na privacidade dos educandos;
t. para realização de troca de fraldas é necessário significativo contato físico, impossibilitando
manter o distanciamento social preconizado pela OMS, que é de um metro e meio a dois metros
de distância de um indivíduo para o outro;
u. educandos com doença respiratória crônica, diabete, hipertensão, cardiopatia e alterações
neurológicas fazem parte do grupo de maior risco para agravamento da doença;
v. considerável número de educandos co-habitam com familiares ou cuidadores idosos que se
enquadram no grupo de risco e, devido ao quadro de deficiência intelectual destes educandos,
associado a dificuldade de compreensão de algumas famílias para realizar adequadamente o
protocolo de higiene ao retornarem para casa, há um aumento significativo do risco de
contaminação;
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5.4 CAPACIDADES INSTALADAS/A INSTALAR
A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL considera já ter instaladas
e a instalar as seguintes capacidades:
Capacidades instaladas:
a) Elaboração do Plano de Contingência Municipal de Prevenção, Monitoramento e Controle da
disseminação do COVID-19 (PLANCON) de acordo com o Plano Estadual de Contingência
para a Educação.
b) Articulação intersetorial;
c) Unidade do Corpo de Bombeiros Militar localizada no centro de São José;
d) Presença da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Forquilhinhas;
e) Presença da Policlínica de Campinas e de Barreiros;
f) Presença das Unidades Básicas de Saúde dos bairros: Areias, Barreiros, Bela Vista, Colônia
Santana, Forquilhas, Goiabal, Luar, Picadas do Sul, Ceniro Martins, Fazenda, Forquilhinha,
Ipiranga, Morar Bem, Potecas, Procasa, Roçado, São Luiz, Serraria, Sertão do Maruim,
Zanellato, Real Parque, Santos Saraiva, Sede, Serraria e Vista Bela;
g) Presença dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros: Areias, Jardim
Zanelatto, Forquilhinha, Sede, Ipiranga e Barreiros;
h) Disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual;
i) Equipe multiprofissional qualificada para atendimentos especializados e encaminhamentos
necessários.
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Capacidades a instalar:
a) dispor de ambiente específico para isolamento de pessoas que no meio do expediente/aula
possam vir a ter algum tipo de sintoma;
b) formação específica, de acordo com o planejamento que segue:
c) treinamento, incluindo simulados, conforme o planejamento que segue:
d) estabelecer fluxos de encaminhamento de pessoas com sintomas à rede de atenção pública ou
privada;
e) estabelecer protocolos internos de testagem e rastreamento e afastamento de contatos de casos
confirmados;
f) planos de capacitação e treinamento aos servidores para o retorno às atividades presenciais em
aspectos gerais e específicos;

g) avanço gradual das condições de infraestrutura da instituição;
h) atividade de monitoramento e controle constante do cenário de risco e das dinâmicas
operacionais;
i) validação do Plano de Contingência da FCEE pelo Comitê.
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6. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO
Este plano de contingência vincula-se aos níveis de prontidão/ação definidos no Quadro 1,
que estão baseados em indicações da OMS e correspondem à terminologia que vem sendo utilizada
pelo Ministério da Saúde em suas análises. Tal terminologia parece- nos a mais adequada tanto à
natureza da pandemia, como para os estabelecimentos a que se destina: Preparação; Resposta
(subdividida em Contenção e Mitigação); e Recuperação.
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7. 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:
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.
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7.1 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 sínteses 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.
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MEDIDAS SANITÁRIAS (promover a saúde e prevenir a transmissão do vírus)
Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/13JpI3bInU3Do59SkO8xlQLl2LUcc5rJ8/view
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CEDUF)
Os atendimentos do Centro de Educação Física (CEDUF) realizam-se em diversos
espaços da FCEE e seus profissionais prestam atendimento a dois centros específicos – CEVI
e CENET - além das atividades de treinamento esportivo, capoeira e condicionamento físico.
Sendo assim, os profissionais que irão atender os educandos destes Centros estarão
sujeitos aos procedimentos adotados por estes, com as respectivas particularidades quanto a
distanciamento social e normas de higiene;
-Todos os servidores terão sua temperatura aferida na chegada ao CEDUF, utilizando-se
apenas uma entrada (porta principal com acesso ao ponto) e realizarão a higienização das
mãos com álcool 70%; deverão utilizar máscaras de tecido ou similar, para proteção
individual e coletiva;
-Haverá a divulgação de informações referentes ao contágio e aos cuidados necessários para
evitá-lo em todos os espaços do CEDUF, através de cartazes explicativos;
-Será disponibilizado álcool 70% em todos os espaços de circulação de pessoas e nas salas de
atendimento, academia e ginásio;
-Todos os espaços deverão permanecer com suas janelas e portas abertas permitindo a
circulação de ar, mantendo a ventilação natural do ambiente;
-Os professores deverão utilizar o uniforme do CEDUF e a cada período farão a troca do
mesmo;
-Todos os educandos e participantes das atividades do CEDUF deverão manter o
distanciamento mínimo recomendado de um metro e meio entre eles e deverão utilizar
máscaras durante a permanência nas dependências da FCEE;
-Os profissionais que atenderão aos educandos do

CENET e CEVI o farão de forma

escalonada de acordo com a organização do centro definida no plano de contingência, divisão
de grupos e turmas;
-As atividades esportivas coletivas estão suspensas por tempo indeterminado; serão realizadas
somente atividades individuais ou em pequenos grupos, de acordo com o espaço de
atendimento;
-Serão definidas as rotinas de higienização e as normas de controle e registro das rotinas
executadas, horários e períodos.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO E VIVÊNCIA (CEVI)
Os atendimentos do Centro de Educação e Vivência (CEVI) são realizados por meio
do Serviço Pedagógico Específico (SPE), Serviço de Atendimento Específico (SAE) e Serviço
de Convivência. Estes atendimentos, nos Serviços, ocorrem de forma grupal, com estrutura e
funcionamento próprios. Para a operacionalização do atendimento presencial há a necessidade
de estabelecer algumas normas, como segue:
-Para o controle de todas as pessoas que tiverem acesso ao CEVI, haverá apenas uma entrada
e saída do centro, sendo o portão principal na cobertura de estacionamento dos ônibus, durante
os horários considerados de “pico” de entrada e saída (das 08:00 às 08:30, das 11:45 às 12:00,
das 13:00 às 13:30 e das 16:45 às 17:00). Nesses horários será necessário que dois
profissionais permaneçam realizando aferição da temperatura e a higienização das mãos com
álcool 70%;
-Considerando as especificidades dos educandos que acarreta a necessidade de fechamento do
portão principal, após os horários de chegada e saída, nos demais períodos das 07:00 às
19:00h, a entrada e saída será realizada pela porta do hall principal, ficando um profissional da
secretaria responsável pela aferição de temperatura e higienização de mãos;
-Todas as pessoas que adentrarem ao Centro deverão usar máscaras descartáveis (TNT) ou
tecido de algodão, durante todo o período de trabalho e atendimento, sendo que cada
educando deverá trazer duas máscaras para que possam ser trocadas, caso necessário;
-Será disponibilizado álcool 70% em todos os pontos estratégicos de maior circulação de
pessoas, bem como em todas as salas de atendimento, além de sabão líquido, papel toalha e
lavatórios;
-Todas as salas deverão ser mantidas arejadas, com as janelas e portas abertas;
-Todos os profissionais deverão prestar atendimento fazendo uso dos EPIs indicados pelos
órgãos de vigilância (avental ou capote, máscara cirúrgica, óculos ou protetor facial, luvas, ou
pelo menos jaleco que deverá ser trocado entre o atendimento de cada educando);
-Os profissionais deverão realizar um trabalho prévio de orientação às famílias para que
entendam que só serão atendidos os educandos que fizerem o uso de máscaras durante todo o
período em que estiverem no Centro;
-Os educandos que apresentarem algum sintoma respiratório ou queixas com relação à saúde
não deverão ser encaminhados para atendimento e, caso cheguem até o CEVI, ficarão isolados
na sala de enfermagem, acompanhados por um técnico em cuidados especiais que deverá estar
usando todos os equipamentos de proteção individual recomendados, até que o responsável
compareça ao Centro, para que o mesmo retorne à sua residência. O retorno ao atendimento
ocorrerá mediante à apresentação de laudo médico, garantindo suas condições de saúde;
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- Nas áreas comuns e nas salas de atendimento deverá ser observada a distância mínima de um
metro e meio entre os educandos. Cabe ressaltar que o distanciamento mínimo entre
profissionais e educandos não poderá ser mantido, tendo em vista que para que o trabalho
possa ser realizado, há a necessidade de aproximação e, em alguns casos, o contato físico,
para que as intervenções sejam realizadas;
-Serão proibidas as atividades recreativas que acarretam aglomeração de pessoas, como festas
e eventos;
-Os materiais utilizados para atendimento deverão ser higienizados ao final de cada educando
atendido;
-No período de intervalo para lanche dos profissionais, estes deverão utilizar máscara, tirando
apenas para ingerir os alimentos e deverão manter um distanciamento mínimo de um metro e
meio entre si, evitando aglomerações de qualquer tipo; os horários de intervalo serão
organizados pela Coordenação.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO E TRABALHO (CENET)
O Centro de Educação e Trabalho (CENET) realiza o atendimento por meio do Programa
de Educação Profissional (PROEP) e do Programa de Atividades Laborais (PROAL). Em cada
Programa o atendimento é realizado em grupos específicos, excetuando o Serviço de Colocação no
Mercado de Trabalho, que realiza atendimento individualizado. Sendo assim, para a realização do
atendimento presencial ficam estabelecidas as seguintes normas:
-Para o controle do acesso de pessoas ao Centro, haverá apenas uma entrada e saída, onde um
profissional realizará a aferição da temperatura e a higienização das mãos com álcool 70%;
-Todas as pessoas que adentrarem CENET deverão, obrigatoriamente, usar máscaras descartáveis
(TNT) ou tecido de algodão, durante todo o período de atendimento, sendo que cada aprendiz
deverá trazer duas máscaras;
-Será disponibilizado álcool 70% em pontos estratégicos de maior circulação de pessoas, nas salas
de aula e nas salas de atendimento, bem como sabão líquido e papel toalha nos lavatórios;
-Todas as salas de aula e de atendimento deverão ser mantidas arejadas, com janelas e portas
abertas;
-Os professores deverão fazer uso de jalecos, realizando a troca dos mesmos a cada turno;
-Os profissionais orientarão os educandos/aprendizes a respeito do uso da máscara e da necessidade
de higienização frequente das mãos;
-Os educandos/aprendizes que apresentarem algum sintoma respiratório ou queixas com relação à
saúde, no decorrer do atendimento, serão encaminhados para casa; o retorno às atividades ocorrerá
mediante a apresentação de laudo médico que ateste a condição de saúde adequada para participar
das atividades presenciais. Casos em que a família comunicar falta por motivo de problemas de
saúde, o retorno às atividades seguirá o mesmo protocolo;
-Nas áreas comuns e nas salas de aulas/atendimento deverá ser observado o distanciamento mínimo
de um metro e meio, entre os educandos/aprendizes;
-Serão proibidas as atividades recreativas do tipo festas ou eventos, evitando assim aglomerações;
-Cada educando/aprendiz deverá ter seus materiais de uso individual;
Os instrumentos e equipamentos utilizados em sala de aula, deverão ser higienizados a cada turno
de atendimento.
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CENTRO DE ESTUDOS NORMATIVOS PARA O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
(CENAP)
O Centro de Estudos Normativos para o Atendimento Pedagógico (CENAP) realiza
atendimento educacional especializado. Tais atendimentos ocorrem de maneira individualizada,
necessitando que sejam estabelecidas as normas a seguir:
-Entre cada atendimento, haverá um intervalo de 20 minutos para higienização do ambiente e dos
materiais utilizados, com preparação alcoólica anti séptica 70%;
-Haverá álcool em gel disponível ao lado de cada uma das duas entradas do CENAP;
-Os ambientes deverão ser frequentados apenas por um profissional por vez. Caso seja necessário a
presença de mais profissionais no mesmo ambiente, estes deverão respeitar o distanciamento
mínimo de um metro e meio;
-Todas as ações serão pensadas para que haja o mínimo possível de pessoas circulando no Centro
ao mesmo tempo, bem como, manter uma distância mínima segura entre as pessoas;
-Todas as pessoas, impreterivelmente, deverão utilizar máscaras permanentemente;
-A higienização das mãos deverá ser frequente, lavando-as com água e sabão e utilizando álcool gel
sempre que possível;
-Será permitido somente um acompanhante por educando;
-Será necessário modificar o layout das salas de espera, para atender as necessidades de
distanciamento social (um metro e meio), evitando pontos de aglomeração de pessoas;
-Será necessário colocar sinal indicativo de número máximo de pessoas permitido por ambiente,
para garantir o distanciamento;
-É importante reforçar a aplicação das medidas de distanciamento social através de marcações no
chão e acentos;
-É preciso manter os ar-condicionados desligados, janelas abertas e os ambientes bem ventilados;
-Em caso de sintoma de gripe ou febre, o educando, servidor ou acompanhante, não deverá
comparecer ao Centro;
-Será realizada previamente reunião de pais (por web conferência) para esclarecimento do
funcionamento dos atendimentos neste retorno, bem como orientações sobre os cuidados
necessários;
-Haja vista que a cada sete dias a situação da epidemia deve ser reavaliada, a saúde da equipe e dos
educandos deverá ser monitorada, e com isso os protocolos deverão ser relaxados ou intensificados,
conforme necessidade.
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CENTRO DE REABILITAÇÃO ANA MARIA PHILIPPI (CENER)
O Centro de Reabilitação Ana Maria Philippi (CENER) oferece atendimento por meio do
Programa de Estimulação Precoce e do Programa de Reabilitação. Para a realização do atendimento
presencial é necessário estabelecer as normas que seguem:
-No Centro ficará disponível apenas uma porta de acesso identificada para entrada e saída de
familiares, educandos/usuários e servidores de outros centros, e outra porta de acesso destinada
apenas aos servidores do CENER;
-A todos que adentrarem ao centro será obrigatória a identificação, uso de máscara de tecido ou
descartável, higienização das mãos com álcool em gel 70% disponibilizado pela instituição e
verificação da temperatura corporal com termômetro digital infravermelho pelos técnicos de
enfermagem;
-Educandos/usuários pertencentes ao grupo de risco da Covid-19 não poderão retornar ao
atendimento presencial sistemático, sendo mapeadas pela equipe;
-Crianças/adolescentes e acompanhantes que apresentarem suspeita de contaminação e/ou sintomas
como febre, tosse, entre outros ou coabitam com alguém nessas condições deverão ficar em casa em
isolamento;
-Não será permitido mais de um acompanhante por educando/usuário, bem como, que o mesmo seja
integrante do grupo de risco para Covid-19;
-O acompanhante e o educando/usuário terão acesso à recepção do centro apenas 10 minutos antes
do horário agendado e apenas após a saída do anterior e higienização do ambiente;
-O acompanhante deverá se manter durante todo o tempo de atendimento na recepção do Centro no
espaço demarcado para sua permanência utilizando máscara;
-O banheiro da recepção será destinado apenas para utilização de familiares e educandos/usuários
em atendimento, aos servidores, serão destinados banheiros exclusivamente demarcados para
homens e mulheres no interior do Centro;
-Entre cada atendimento, haverá um intervalo mínimo de 20 minutos para higienização do ambiente
de atendimento, dos materiais utilizados e da recepção, além da higienização e troca de EPIs dos
profissionais;
-Os atendimentos acontecerão em salas alternadas com escala de limpeza, permitindo um tempo
maior para ventilação e higienização adequada do ambiente;

27

-Todos os profissionais no momento do atendimento devem estar devidamente equipados com os
EPIs necessários, indicados pelos órgãos de vigilância;
-Deverão ser respeitados os protocolos vigentes de convivência e distanciamento social
direcionados à prevenção da Covid-19, evitando aglomerações;
-Em todo o Centro, em locais estratégicos e demarcados, estarão disponíveis álcool em gel a 70%
e/ou pias para higienização das mãos com água e sabão;
-Para ventilação das áreas comuns e de atendimento, somente serão utilizadas as salas que possuem
janelas, que devem permanecer abertas das sete às dezenove horas, com os equipamentos de ar
condicionado desligados;
-Os ambientes de todo o Centro, incluindo áreas externas serão sinalizados com cartazes com as
orientações de prevenção à Covid-19, com as regras de funcionamento do centro, bem como,
marcações dos espaços permitidos para uso;
-As orientações às famílias seguirão de maneira remota, sendo contatadas por telefone ou via
aplicativo de mensagem;
-Os familiares de educandos/usuários que utilizam dispositivos auxiliares para locomoção,
comunicação ou outros utilizados nos atendimentos deverão higienizá-los com papel toalha e álcool
em gel a 70%, imediatamente antes de adentrar ao ambiente de terapia;
NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO (NAAHS)
O Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAHS) presta atendimento
educacional especializado para os alunos com indicativo de Altas Habilidades/Superdotação. O
atendimento presencial ocorre de forma grupal, sendo necessário estabelecer as normas a seguir:
-A entrada e saída de servidores, alunos, familiares e comunidade em geral será feita apenas por um
local (porta frontal do NAAH/S) para controle da quantidade de pessoas que utilizarão o mesmo
espaço físico;
-A porta de entrada contará com um servidor responsável pela aferição da temperatura e
higienização das mãos com álcool 70% de todas as pessoas que adentrarem ao NAAH/S;
-Instalação de álcool em gel em todos os espaços físicos (salas de atendimento, corredores,
recepção, refeitório e banheiros);
-Manutenção de janelas e portas abertas para a circulação do ar;
-Após cada atendimento ou turno de trabalho, a equipe da limpeza deverá higienizar todos os
espaços físicos e equipamentos;
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-Todos os profissionais deverão utilizar jalecos, pois atuam diretamente com o público (alunos,
familiares e comunidade em geral);
-Os alunos serão orientados a permanecerem de máscaras durante todo o período em que estiverem
nas dependências do NAAH/S;
-Os materiais pedagógicos serão selecionados, organizados e higienizados para que cada aluno
tenha o seu conjunto de uso individual durante o atendimento;
-As salas de atendimentos e demais áreas comuns do NAAH/S serão organizadas para acomodar as
pessoas com o distanciamento mínimo de um metro e meio entre elas;
-Os alunos que apresentarem sintomas compatíveis com a COVID-19 serão orientados a não vir ao
NAAH/S, devendo permanecer em casa e realizar suas atividades de forma remota;
-Todas as atividades que geram aglomeração, tais como cursos, visitas técnicas, eventos
comemorativos, dentre outros, estão suspensas enquanto perdurar este cenário.

CENTRO

DE

CAPACITAÇÃO

DE

PROFISSIONAIS

DE

EDUCAÇÃO

E

DE

ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM SURDEZ (CAS)
O Centro de Capacitação de Profissionais de Educação e de Atendimento as Pessoas Com
Surdez (CAS) oferece atendimento educacional especializado na área da surdez e da
surdocegegueira; estes atendimentos ocorrem de maneira grupal e ou individualizada. Para tanto,
para a realização do atendimento presencial se faz necessário estabelecer as normas a seguir:
-Para o controle do acesso de pessoas ao Centro, haverá apenas uma entrada e saída, com um
profissional que realizará aferição da temperatura e a higienização das mãos com álcool 70%;
-Todas as pessoas que adentrarem ao CAS deverão usar máscaras descartáveis (TNT) ou de tecido
de algodão, durante todo o período de atendimento, sendo que cada educando deverá trazer duas
máscaras;
-Será disponibilizado álcool 70% em pontos estratégicos de maior circulação de pessoas e, em salas
de aula, bem como sabão líquido e papel toalha nos lavatórios;
-Todas as salas de atendimento devem ser mantidas arejadas, com portas e janelas abertas;
-Os professores deverão usar jalecos descartáveis e realizar a troca a cada turno;
-Os profissionais devem orientar os educandos a respeito do uso da máscara e da higienização de
mãos em vários momentos;
-Os educandos que apresentarem algum sintoma respiratório ou queixas com relação à saúde, bem
como comorbidades que sejam consideradas de risco para o contágio de coronavírus, deverão ficar
ou retornar para casa, caso venham para o CAS;
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-Nas áreas comuns e nas salas de aulas deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metros entre
os usuários e professores;
-Serão proibidas as atividades recreativas (festas, eventos, apresentações, teatro etc.);
-Cada educando deverá ter seus materiais de uso individuais;
-Os instrumentos e equipamentos utilizados, em sala de aula, deverão ser higienizados a cada turno
de atendimento;
-Devido à singularidade do CAS e por se tratar de um setor voltado ao ensino da LIBRAS, que tem
em sua composição o uso de expressões faciais como complemento da língua, faz-se necessário o
uso de protetor facial transparente (face shield) para os profissionais e educandos durante o
atendimento.

CENTRO DE APOIO

PEDAGÓGICO E ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA VISUAL (CAP)
O Centro de Apoio Pedagógico e Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP)
presta atendimento ambulatorial a pessoas com deficiência visual (cegos e baixa visão) e com
perdas ou atrofias oculares, que residem no Estado de Santa Catarina, encaminhados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), por meio do Serviço de Reabilitação Visual e Adaptação de Prótese Ocular
(SRV). Para a realização deste atendimento serão estabelecidas as normas a seguir:
-Inicialmente, serão priorizados os atendimentos a 46 pessoas já agendadas para os meses de março
e abril de 2020 e que não foram atendidas devido a suspensão das consultas em toda rede de saúde do
estado;
-Os atendimentos ocorrerão em três dias da semana, como estabelecido anteriormente (terça, quarta e
quinta); serão organizados da seguinte forma: um dia apenas pacientes de avaliação funcional da
visão, outro dia apenas reabilitação visual e um outro dia para prótese ocular. Para estes
atendimentos o limite será de quatro pessoas atendidas por dia, atingindo assim

os 50% da

capacidade recomendados pela resolução da SES;
-A agenda de atendimentos será organizada pela equipe do CAP, considerando, inclusive, a região de
origem do paciente;
-A agenda normal, via SISREG, será aberta após efetivados os atendimentos citados acima;
-Será disponibilizado alojamento, conforme necessidade, respeitando todas as normas de segurança,
podendo ser ocupado por uma pessoa só ou por membros da mesma família, fazendo uso de álcool
gel, bem como, cumprindo todos os cuidados de higienização do espaço físico anterior à entrada e
após a saída destes, visto que a utilização deste espaço pelo público a ser atendido incorre na
possibilidade de contaminação;
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-Quanto a alimentação, o preparo e manipulação dos alimentos será de acordo com manual de boas
práticas e os procedimentos operacionais padronizados para o combate e disseminação da Covid 19,
serão servidos lanches de maneira individualizada, com utensílios descartáveis,seguindo as normas
de distanciamento;
-Serão seguidas todas as recomendações da ANVISA: aplicação de questionário sobre sintomas ( via
telefone ou no ato da confirmação da consulta), orientação sobre o uso obrigatório de máscara
durante todo o período de atendimento, comparecer ao atendimento sem acompanhante (se possível),
verificação da temperatura imediatamente anterior ao acesso, disponibilização de álcool em gel 70%
para todos os pacientes, manutenção de distanciamento entre os assentos no espaço de espera,
manutenção de distanciamento entre o paciente e o balcão de atendimento, higienização de todas as
salas e equipamentos após cada atendimento e manutenção das salas sempre arejadas com portas e
janelas abertas;
CENTRO DE AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO (CENAE)
O Centro de Avaliação e Encaminhamento (CENAE) presta atendimento ao seu público na
realização de avaliação diagnóstica, bem como na concessão de benefícios às pessoas com
deficiência. Para a efetivação destes atendimentos se faz necessário o estabelecimento das normas
que seguem:
-O acesso às dependências do CENAE, será controlado, permitindo a entrada de apenas uma pessoa
por vez, um profissional realizará aferição da temperatura e a higienização das mãos com álcool
70%;
-Todas as pessoas que adentrarem no CENAE deverão, obrigatoriamente, fazer uso de máscaras
descartáveis (TNT) ou tecido de algodão, durante todo o período de atendimento;
-Disponibilizar Disponibilização de álcool 70% em pontos estratégicos de maior circulação de
pessoas e em salas de atendimento, bem como sabão líquido e papel toalha nos lavatórios;
-Disponibilização de material informativo e realização de orientações com relação ao uso adequado
de máscaras de proteção, higienização das mãos e etiqueta da tosse;
-Todas as salas de atendimento deverão ser mantidas arejadas, com portas e janelas abertas;
-Todas as salas de atendimento deverão ser higienizadas por profissional da limpeza, após o
atendimento e as áreas comuns constantemente higienizadas;
-Os instrumentos e equipamentos utilizados deverão ser higienizados em conformidade com as
orientações de seus fabricantes, a cada novo atendimento/avaliação;
-Todos os profissionais deverão realizar os atendimentos de avaliação com o uso adequado dos EPIs,
fazendo a troca a cada atendimento;
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-Os profissionais que apresentarem queixas de saúde, deverão comunicar a instituição e procurar um
profissional da saúde, suspendendo o trabalho presencial;
-No momento dos agendamentos, as famílias serão orientadas a permanecer em casa, caso
apresentem qualquer sintoma respiratório ou de saúde, devendo reagendar a avaliação/devolutiva;
-As agendas serão organizadas de acordo com idade, grupo de risco, sendo permitido apenas um
acompanhante no caso das avaliações e somente o adulto responsável no caso das devolutivas;
-Não serão fornecidos almoço e lanche aos usuários em avaliação;
-Nas áreas comuns deverá ser observada a distância mínima de um metro e meio entre os servidores
e usuários;
-Os servidores deverão permanecer em suas salas, usando os ambientes comuns somente quando
necessário;
-Em relação ao quadro de horários e respectivas possibilidades de agendas, sete servidoras trabalharão uma
vez por semana e duas trabalharão duas vezes;
-As devolutivas são em número de 18. Assim que realizadas, os horários passam a ser para avaliação;

-Nas segundas, terças e quartas-feiras há o serviço de Carteira do Passe Livre com demanda espontânea,
porém controlando o acesso, permitindo a entrada de um usuário por vez. Os demais aguardarão na rua,
por se tratar de espaço aberto, tendo em vista as normas de distanciamento;
-Os horários de trabalho dos técnicos serão alternados, evitando aglomeração de servidores e usuários;
-Será mantido um profissional da limpeza até, no mínimo, às dezessete horas, exclusivamente no
CENAE.
CENTRO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA (CETEP)
O Centro de Tecnologia Assistiva (CETEP)oferece atendimento na área da tecnologia
educacional e assistiva. Para a realização do atendimento presencial, há a necessidade de estabelecer
as normas que seguem:
-A Sala de tecnologia poderá receber quatro educandos por turma, acompanhados por dois professores.
Será mantido o distanciamento de um metro entre um computador e outro.
-Para adentrar à sala de tecnologia será realizada a higienização das mãos de educandos e professores
com álcool 70%, que permanecerá disponível no ambiente, bem como papel toalha;
-Ao término do atendimento de cada grupo, na sala de tecnologia, será realizado um intervalo de 20
minutos para proceder a higienização do ambiente.
-Na sala de multimeios, tendo em vista possuir um espaço amplo, poderão ser atendidos cinco
educandos acompanhados por duas professoras; no entanto, este atendimento está atrelado a organização
dos Centros onde os educandos estão cadastrados;
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-Para a realização do atendimento na sala de multimeios serão seguidas as mesmas normas de
distanciamento e higienização, descritas para a sala de tecnologia;
-Na sala de Pedagogia, onde atuam três profissionais, será realizada escala de trabalho, sendo: uma
profissional, comparecerá diariamente no período matutino, a segunda dois dias no período matutino, e
os demais dias no período vespertino e, a terceira comparecerá somente no período vespertino;
-Quando ocorrer o encontro de mais de um profissional no mesmo ambiente, serão mantidas as normas
de distanciamento de um metro e meio entre as áreas de trabalho;
-O espaço de trabalho na secretaria do Centro será ocupado por apenas um profissional;
-Na sala da terapia ocupacional, onde atuam duas profissionais, será realizada escala de trabalho, sendo
que uma profissional atua no período matutino e a outra no período vespertino;
- O espaço de trabalho na marcenaria será ocupado por apenas um profissional, no período vespertino;
- No Serviço de pesquisa e produção de equipamentos e acessórios adaptados, o espaço é ocupado por
apenas um profissional: atua dois dias no período matutino e três dias no período vespertino;
-Na sala de costura, do Serviço de Pesquisa e Produção de Equipamentos e Acessórios Adaptados, atua
apenas uma profissional, que em situações específicas recebe as terapeutas ocupacionais para orientações
quanto às produções que serão organizadas;
-Na Biblioteca atua apenas uma profissional, sendo que a reabertura deste espaço já possui protocolo
específico de medidas sanitárias;
-Na sala do material pedagógico adaptado atuam duas profissionais, no período matutino, sendo que serão
mantidas todas as normas de distanciamento, uso obrigatório de máscaras e higienização das mãos com
álcool gel 70%.
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QUESTÕES PEDAGÓGICAS
Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/1n97iksLAGrEv2uJnPzCtVl02UNLZHZ2s/view?usp=sharin g
CEDUF
Ações que visem a prevenção e evitem a aglomeração nos espaços de atendimento:
-Será efetuado o levantamento dos grupos de risco que frequentam as atividades do CEDUF (faixa etária,
comorbidades e fatores psicológicos);
-Serão elencadas as prioridades para o atendimento;
-Serão definidos os atendimentos na modalidade presencial e aqueles que continuarão a ser prestados de
maneira remota;
-Serão analisados os espaços físicos disponíveis e as necessidades de adaptações para possibilitar o
atendimento aos educandos, familiares e profissionais(professores e educador físico);
-Será definido um responsável por cada espaço físico que receberá orientação quanto às medidas
sanitárias e o controle das mesmas.
Sala de professores/Coordenação/Cpa/Sala de TV:
-Espaço com 60 m² aproximadamente;
-O CEDUF conta com nove professores para prestar atendimento aos educandos da FCEE e realizar as
atividades de treinamento, Capoeira, Dança e condicionamento físico, a sala de professores tem cinco
mesas de trabalho;
-Será organizada escala de trabalho dos professores, evitando aglomeração e garantindo o distanciamento
mínimo recomendado;
-Será disponibilizado álcool 70% na entrada da sala e em todas as mesas de trabalho;
-Será delimitado espaço mínimo entre as mesas de trabalho respeitando-se a orientação de um metro e
meio entre estas.
Sala do tatame:
-Espaço com 40 m² aproximadamente;
-Será disponibilizado álcool 70% na entrada da sala e para uso durante o atendimento;
-Serão mantidas portas e janelas abertas, para circulação de ar e ventilação do ambiente;
-O atendimento será de forma escalonada, de acordo com o plano de contingência e as enturmações do
CEVI e CENET;
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-Para o grupo de Capoeira de pessoas da comunidade será organizado horário escalonado e com o
máximo de cinco praticantes por horário, incluindo o professor, com intervalo de 10 minutos entre os
atendimentos para higienização da sala e dos materiais utilizados;
-Na saída da sala haverá orientação para que seja feita a higienização das mãos e o uso de álcool.
Sala de Educação Física – CEVI
-Espaço com 50 m² aproximadamente;
-Será disponibilizado álcool 70% na entrada da sala e para uso durante o atendimento;
-Serão mantidas portas e janelas abertas, para circulação de ar e ventilação do ambiente;
-O atendimento será de forma escalonada de acordo com o plano de contingência e as enturmações do
CEVI com intervalo de 10 minutos entre os atendimentos para higienização da sala e dos materiais
utilizados;
-Na saída da sala haverá orientação para que seja feita a higienização das mãos e o uso de álcool.
Academia:
-Espaço com 50 m² aproximadamente;
-Será disponibilizado álcool 70% na entrada da sala e para uso durante o atendimento;
-Serão mantidas portas e janelas abertas, para circulação de ar e ventilação do ambiente;
-O atendimento será de forma escalonada de acordo com o plano de contingência e as enturmações do
CEVI com intervalo de 10 minutos entre os atendimentos para higienização da sala e dos materiais
utilizados;
-Será permitida a permanência de no máximo seis pessoas no local, incluídos os professores
-Para uso dos equipamentos (bicicletas, elíptico, banco de supino e estação de musculação) será feita uma
escala por praticante;
-Será obrigatória a higienização do equipamento para uso do próximo praticante.
-O uso de máscara será obrigatório para participação nas atividades;
-Na saída da sala haverá orientação para que seja feita a higienização das mãos e o uso de álcool.
Ginásio de esportes:
-Espaço com 900 m² aproximadamente, dividido em dois espaços de 450 m² cada;
-Será disponibilizado álcool 70% na entrada da sala e para uso durante o atendimento;
-Serão mantidas as portas abertas, para circulação de ar e ventilação do ambiente;
-O ginásio será dividido em dois espaços (450 m² cada), permitindo a permanência de no máximo 10
pessoas em cada espaço por horário, incluídos os professores;
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-O atendimento será de forma escalonada, de acordo com o plano de contingência e as enturmações do
CEVI e CENET, com intervalo de 10 minutos entre os atendimentos para higienização da sala e dos
materiais utilizados;
-Para as atividades de treinamento das modalidades de Bocha Paralímpica e Tênis de mesa será admitido
o máximo de cinco praticantes por horário, incluído o técnico;
-Será obrigatória a higienização dos materiais para uso do próximo praticante;
-O uso de máscara será obrigatório para participação em qualquer das atividades;
-Na saída do ginásio haverá orientação para que seja feita a higienização das mãos e o uso de álcool.
Campo atlético/pista:
-Espaço com 2000 m² aproximadamente;
-Será disponibilizado álcool 70% na entrada da sala e para uso durante o atendimento;
-O atendimento será de forma escalonada, de acordo com o plano de contingência e as enturmações do
CEVI e CENET;
-Para as atividades de treinamento da modalidade de Atletismo será admitido o máximo de cinco
praticantes por horário, incluído o professor;
-Haverá um intervalo de 10 minutos entre os atendimentos para higienização dos materiais e ambiente.
-Será obrigatória a higienização do equipamento para uso do próximo praticante;
-O uso de máscara será obrigatório para participação nas atividades;
-Ao término da atividade haverá orientação para que seja feita a higienização das mãos e o uso de álcool.
Cancha de bocha:
-Espaço com 40 m² aproximadamente;
-Disponibilizar álcool 70% para uso durante o atendimento;
-O atendimento será de forma escalonada, de acordo com o plano de contingência e as enturmações do
CEVI e CENET;
-Para as atividades de treinamento da modalidade de Bocha será admitido o máximo de três praticantes
por horário, incluído o professor;
-Haverá um intervalo de 10 minutos entre os atendimentos para higienização dos materiais e ambiente.
-Durante o atendimento será obrigatória a higienização dos materiais para uso do próximo praticante;
-O uso de máscara será obrigatório para participação nas atividades;
-Ao término da atividade haverá orientação para que seja feita a higienização das mãos e o uso de álcool
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CEVI
Demarcação de espaços evitando aglomeração em salas.
Período Matutino
Sala de aula número 11 – Serviço de Atendimento Específico/TEA (GR04):
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.
Sala de aula número 06 - Serviço de Atendimento Específico (GR08):
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.

Sala de aula número 31 – Serviço de Convivência (GR10):
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno

às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando em sala de aula e,

levando em consideração o espaço físico e a quantidade de

educandos desse grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana,
para cada educando, de forma escalonada.
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Sala de aula número 30 – Serviço de Convivência (GR12):
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.
Período Vespertino
Sala de aula número 04 - Serviço de Atendimento Específico (GR05):
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.
Sala de aula número 06 - Serviço de Atendimento Específico (GR06)
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.
Sala de aula número 05 - Serviço de Atendimento Específico (GR08):
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.
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Sala de aula número 31 – Serviço de Convivência (GR10)
-A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar;
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.

Sala de aula número 29 – Serviço de Convivência (GR12):
- A sala é ampla, com janelas em toda área de paredes que proporcionam uma boa circulação de ar.
-Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a PORTARIA CONJUNTA
SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e meio por
educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de educandos desse
grupo, há a possibilidade de retornar ao atendimento presencial dois dias por semana, para cada
educando, de forma escalonada.
Considerações gerais
-O trabalho desenvolvido no CEVI preza pelo atendimento interdisciplinar, o que implica na proposição e
participação dos profissionais da área da saúde (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional,
psicologia, enfermagem), nas intervenções em grupo e geralmente em sala de aula, junto com o professor;
-Contudo, para garantir que não ocorra aglomeração de pessoas em uma mesma sala, tais atendimentos
serão realizados de forma individualizada (um profissional com um educando), por meio de sessões de 30
minutos, no decorrer do período em que o educando estiver presente na instituição;
-Os atendimentos acontecerão em salas também amplas e arejadas, sendo fornecido álcool gel; o
profissional deverá utilizar todos os equipamentos de proteção individual indicados pelos órgãos de
vigilância e saúde. Após cada atendimento, todo o espaço e os materiais utilizados deverão ser
higienizados;
-Conforme estudo da população atendida pelo CEVI, conclui-se que 26 educandos apresentam, neste
momento, condições de retorno ao atendimento presencial. Em relação ao período matutino, os 11
educandos usam máscara por período restrito. No que se refere ao período vespertino, 14 educandos
usam máscara por período restrito e seis coabitam com idosos;
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-Será necessário verificar com a família/cuidador se o educando consegue ampliar o período de uso da
máscara e caso o educando venha para atendimento e não consiga se manter utilizando-a, a
família/cuidador será orientada a mantê-lo em isolamento social, sendo acompanhado via trabalho
remoto.
-Ficará a critério da família/cuidador a decisão de retorno ao atendimento presencial dos educandos que
coabitam com idosos;
-Com intuito de diminuir o risco de transmissão, os atendimentos deverão ocorrer duas vezes por semana,
em horário reduzido, das oito horas às dez e meia e das treze às quinze e trinta, sendo este um período
considerado máximo para manter os educandos fazendo uso de máscaras e também evitando assim a
necessidade de se alimentarem na instituição.
-Cabe ressaltar que o momento da alimentação é um fator de grande risco para contaminação, tendo em
vista a necessidade de retirar a máscara, necessidade de apoio direto do profissional, bem como a
dificuldade de muitos educandos em manter o controle oral do alimento e a execução coordenada das
funções de mastigação, deglutição e respiração, ocasionando escape dos alimentos e saliva da cavidade
oral.

Organização dos Atendimentos
-Período Matutino: A previsão de atendimento é de 12 educandos. No intuito de escalonar o atendimento
destes, está sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda
permanecem os quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns
agendamentos;
-Período Vespertino: A previsão de atendimento é de 14 educandos. No intuito de escalonar o
atendimento destes, está sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda
permanecem os quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns
agendamentos;
-Diante do número reduzido de educandos que poderão ser atendidos presencialmente, verifica-se a
necessidade de dar continuidade aos atendimentos virtuais nos grupos de whatsapp, como também
atendimentos individualizados que já vem ocorrendo por meio de trabalho remoto pela equipe do CEVI;
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CENET
Demarcação de espaços evitando aglomeração em salas de aulas. PROEP
Sala de aula número 04 – turma: Iniciação para o trabalho:
-A sala de aula número quatro da turma Iniciação para o trabalho, possui uma área de 49 metros
quadrados, janelas em toda área de paredes com um comprimento de sete metros em ambos os lados,
tanto sul quanto o norte proporcionado uma boa circulação de ar;
-No presente momento, a enturmação atualizada conta com nove aprendizes no período matutino e seis
aprendizes no período vespertino;
- Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando/aprendiz em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade
de educandos/aprendizes cadastrados na turma iniciação para o trabalho, há a possibilidade de atender
todos os educandos/aprendizes de segunda-feira a sexta-feira, nos dois períodos (matutino e vespertino).

Sala de aula número 07, turma: Pré-qualificação - Auxiliar de Atividades Operacionais:
-A sala de aula número sete, da turma de Pré-Qualificação Auxiliar de Atividades Operacionais, possui
uma área de 49 metros quadrados, janelas em toda área de paredes com um comprimento de sete metros
em ambos os lados, tanto sul quanto o norte, proporcionando uma boa circulação de ar;
-No presente momento, a enturmação atualizada conta com quatro aprendizes no período matutino e sete
aprendizes no período vespertino;
- Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando/aprendiz em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade
de educandos/aprendizes cadastrados na turma Pré-qualificação Auxiliar de Atividades Operacionais, há
a possibilidade de atender todos os educandos/aprendizes de segunda-feira a sexta-feira, nos dois
períodos (matutino e vespertino).
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Sala de aula número 08- turma: Pré-qualificação - Gastronomia:
-A sala de aula número oito da turma de Pré-qualificação de Gastronomia, tem uma área de 49 metros
quadrados, janelas em toda área de paredes com um comprimento de sete metros em ambos os lados,
tanto sul quanto o norte proporcionado uma boa circulação de ar;
-No presente momento, a enturmação atualizada conta com sete aprendizes no período matutino e quatro
no período vespertino;
- Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando/aprendiz em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade
de educandos/aprendizes cadastrados na turma Pré-qualificação de Gastronomia, há a possibilidade de
atender todos os educandos/aprendizes de segunda-feira a sexta-feira, nos dois períodos (matutino e
vespertino).
Cronograma de atendimento do PROAL para cada oficina
Turma: Papel Artesanal
Presença de duas professoras;
Medidas da sala: Dez metros de comprimento por sete metros de largura;
Matutino: Este grupo é formado por 14 educandos. No intuito de escalonar o atendimento destes, está
sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda permanecem os
quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns agendamentos;
Vespertino: Este grupo é formado por 12 educandos. No intuito de escalonar o atendimento destes, está
sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda permanecem os
quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns agendamentos.
Turma: Horta e Jardinagem
Presença de duas professoras;
Medidas da sala: Seis metros de comprimento por seis metros de largura;
Matutino: Este grupo é formado por 10 educandos. No intuito de escalonar o atendimento destes, está

sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda permanecem os
quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns agendamentos;
Vespertino: Este grupo é formado por 11 educandos. No intuito de escalonar o atendimento destes, está
sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda permanecem os
quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns agendamentos.
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Turma:Artes Aplicadas
Presença de duas professoras;
Medidas da sala: Dez metros de comprimento por oito metros de largura;
Matutino: Este grupo é formado por 12 educandos. No intuito de escalonar o atendimento destes, está
sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda permanecem os
quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns agendamentos;
Vespertino: Este grupo é formado por 11 educandos. No intuito de escalonar o atendimento destes, está
sendo realizado levantamento atualizado junto às famílias, para verificar se ainda permanecem os
quantitativos de atendimento presencial, sendo passível de alterações em alguns agendamentos.
Plano de Contingência para as atividades presenciais do Serviço de Colocação no Mercado de
Trabalho:
-O Serviço de Colocação no Mercado de Trabalho é composto por uma equipe de quatro profissionais
que ocupam uma mesma sala, que é ampla e possuem duas ante salas. Cada profissional tem uma mesa
exclusiva para o atendimento. Para o retorno das atividades presenciais, serão utilizadas salas separadas e
os atendimentos serão realizados de maneira individualizada, procurando sempre manter o
distanciamento recomendado, para garantir a segurança;
-Após os atendimentos será realizada a higienização do espaço e da mobília;
-Os atendimentos, ocorrerão com agendamento prévio, e duração prevista de 45 minutos e com um
intervalo de 30 minutos entre um atendimento e outro;
-Para as pessoas que comparecerem sem agendamento, o atendimento será realizado nesse dia, somente
se houver disponibilidade de horário e, se necessário, será realizado o agendamento;
-Os agendamentos, devem deverão ser realizados, preferencialmente, por telefone, whatsapp ou e-mail;
-Os atendimentos nas empresas também deverão ocorrer com agendamento prévio e seguindo todas as
normas de higiene e segurança;
-Nas salas serão disponibilizados álcool gel, que devem ser utilizados na entrada e na saída. O uso da
máscara é obrigatório em todos os ambientes, sendo necessário respeitar os limites de distanciamento.
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CENAP
Quanto ao Atendimento Educacional Especializado:
-Os atendimentos do AEE acontecerão na modalidade de apoio pedagógico, conforme orientação da SED.
Ou seja: acontecerá apenas aos educandos em que há dificuldade na efetivação do atendimento remoto;
-Os atendimentos do AEE aos educandos acima referidos acontecerão uma vez por semana, em comum
acordo com as famílias;
-Dois educandos, matriculados no AEE/TDAH, receberão atendimento presencial devido à dificuldade
em se estabelecer o atendimento remoto. Assim como é o caso de outra que vem apresentando baixa
motivação e desenvolvimento não compatível às suas capacidades. Os demais atendimentos do
AEE/TDAH continuarão sendo feitos de maneira on-line, na modalidade de web conferência ao vivo;
-Os educandos do AEE/TEA permanecerão sendo atendidos de maneira on-line, na modalidade de web
conferência ao vivo. A família dos dois educandos que seriam públicos para o retorno enquanto apoio
pedagógico, optaram por não retornar ao atendimento presencial (conforme questionário respondido);
-Os educandos do AEE/DI continuarão sendo atendidos de maneira on-line, na modalidade de web
conferência ao vivo. A família dos dois educandos que seriam públicos para o retorno enquanto apoio
pedagógico optaram por não retornar ao atendimento presencial (conforme questionário respondido);
-Houve o caso de uma responsável por uma educanda que respondeu no questionário que retornaria ao
atendimento presencial. Porém, por se tratar de uma educanda com Trissomia do cromossomo 12 (DI
Grave), a equipe considera que a educanda só deverá retornar somente após deliberação médica.
Quanto à Intervenção Precoce - TEA:
-O atendimento de Intervenção Precoce terá início somente após a aprovação da pesquisa que embasará
este serviço;
-Após a aprovação da pesquisa, o atendimento deverá iniciar com um número reduzido de educandos,
uma vez que estes atendimentos necessitarão ser de maneira individualizada;
-Os atendimentos acontecerão apenas aos educandos cujas famílias optarem pelo atendimento presencial;
-Destes, há previsão para atendimento ao total de oito educandos (metade da demanda); será por meio de
sessão de de uma hora e vinte minutos, dividido da seguinte forma: 40 minutos com a professora e a
fonoaudióloga; e 40 minutos com a professora e o psicomotricista.
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Em relação ao quadro de horários dos servidores, AEEs e IP/TEA os servidores do CENAP
farão revezamento para desempenhar suas atividades em turnos diferentes, de modo a respeitar o
distanciamento mínimo exigido.

CENER
-Serão atendidas apenas duas crianças/adolescentes por horário (um do programa de estimulação precoce
e um do programa de reabilitação);
-A cada semana serão alternadas as terapias para que as crianças/adolescentes sejam contempladas
mensalmente com todas as áreas indicadas no PTS:
Ex.:
Usuário: João
Semana 1: Fonoaudiologia e Terapia ocupacional;
Semana 2: Fisioterapia/Psicomotricidade e Psicologia;
Semana 3: Hidroterapia e Estimulação/Reabilitação cognitiva;
-Nos casos de usuários irmãos, estes poderão ser atendidos no mesmo horário;
-A frequência dos atendimentos passará a ser de uma vez por semana;
-O tempo de atendimento será reduzido de 40 min. para 30 min. em cada terapia;
-Os atendimentos presenciais de cada criança/ adolescente estão limitados a duas terapias de 30 minutos
por dia/semana;
- Os profissionais serão orientados a realizar procedimento de higienização das mãos das crianças e
adolescentes sempre que necessário, durante os atendimentos;
-Não serão permitidos atendimentos concomitantes em ambientes próximos, com um grupo de usuários
ou em conjunto de profissionais, deverão ser um a um (um terapeuta x uma criança) com atendimentos
individualizados nos períodos matutino e vespertino;
-As famílias cujas crianças/adolescentes não se enquadrarem no grupo de risco poderão optar pelo
atendimento remoto ou retornar ao atendimento presencial, podendo mudar o formato de atendimento
mediante comunicação prévia;

45

NAAHS
-As salas de atendimentos e demais espaços físicos de uso compartilhado serão sinalizados para que
seja respeitado o distanciamento mínimo necessário, conforme as normas elencadas pela Vigilância
Sanitária;
-Haverá identificação em cada sala do NAAH/S constando o número da sala e especificação do
atendimento, organizadas conforme descrição abaixo:
Sala de Atendimento nº 03 – Avaliação Psicológica e Pedagógica:
-A sala utilizada para as triagens, orientações e avaliações psicológicas e pedagógicas mede cerca de
13,30m², com uma janela de 90cm, localizada em frente à porta de entrada;
-As avaliações têm duração de uma hora; o atendimento é individualizado e o aluno é mediado por uma
profissional do NAAH/S;
-Nos casos de triagem e orientações aos pais e/ou responsáveis legais, o limite é de até trêss pessoas na
sala.
Sala de Atendimento nº 01 – Oficina de Atividades Exploratórias I:
-A sala utilizada para a suplementação educacional de alunos com indicadores de AH/SD mede cerca de
15,40m², com uma janela de um metro e vinte centímetros, localizada na parede frontal a porta de
entrada;
-Os atendimentos ocorrerão preferencialmente de modo individualizado, por meio de sessões com
duração de uma hora e meia, organizadas no período matutino das 8:00 às 9:30 e das 10:00 às 11:00 e no
período vespertino das 13:30 às 15:00 e das 15:30 às 17:00;
-Nos casos em que for necessário o agrupamento em virtude da agenda de horários ou ainda das
atividades desenvolvidas, serão atendidos no máximo dois alunos por sessão;
-Nesta oficina são atendidos 11 alunos, sendo três no período matutino (um atendido na terça e dois na
quinta-feira) e oito no período vespertino (dois atendidos em cada dia da semana, excetuando sexta-feira).
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Sala de Atendimento nº 02 – Oficina de Leitura e Produção Textual:
-A sala utilizada para a suplementação educacional de alunos com indicadores de AH/SD mede cerca de
15,20m², com uma janela de 1,8m, localizada na parede frontal da porta de entrada;
-Os atendimentos ocorrerão preferencialmente de modo individualizado, por meio de sessões com
duração de uma hora e meia, organizadas no período matutino das 8:00 às 9:30 e das 10:00 às 11:00 e no
período vespertino das 13:30 às 15:00 e das 15:30 às 17:00
-Nos casos em que for necessário o agrupamento, em virtude da agenda de horários ou ainda das
atividades desenvolvidas, serão atendidos no máximo dois alunos por sessão;
-Nesta oficina são atendidos 13 alunos, sendo seis no período matutino (quatro na segunda-feira, um na
quarta e um na sexta-feira) e sete no período vespertino (três na terça-feira e quatro na quinta-feira).

Sala de Atendimento nº 05 – Oficina de Lógica e Matemática:
-A sala utilizada para a suplementação educacional de alunos com indicadores de AH/SD mede cerca de
14,40m², com uma janela de um metro e oitenta centímetros, localizada na parede frontal da porta de
entrada;
-Os atendimentos ocorrerão preferencialmente de modo individualizado, por meio de sessões com
duração uma hora e meia, organizadas no período matutino das 8:00 às 9:30 e das 10:00 às 11:00 e no
período vespertino das 13:30 às 15:00 e das 15:30 às 17:00
-Nos casos em que for necessário o agrupamento em virtude da agenda de horários ou ainda das
atividades desenvolvidas, serão atendidos no máximo dois alunos por sessão;
-Nesta oficina são atendidos quatro alunos, sendo um no período matutino (atendido na segunda) e três no
período vespertino (dois na terça-feira e um na quinta-feira).

Sala de atendimento nº 06 – Oficina de Atividades Exploratórias II:
-A sala utilizada para a suplementação educacional de alunos com indicadores de AH/SD mede cerca de
15,20m², com uma janela de 1,8m, localizada na parede frontal da porta de entrada;
-Os atendimentos ocorrerão preferencialmente de modo individualizado, por meio de sessões com
duração de uma hora e trinta minutos, organizados no período matutino das 8:00 às 9:30 e das 10:00 às
11:00 e no período vespertino das 13:30 às 15:00 e das 15:30 às 17:00;
-Nos casos em que for necessário o agrupamento em virtude da agenda de horários ou ainda das
atividades desenvolvidas, serão atendidos no máximo dois alunos por sessão;
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-Nesta oficina são atendidos 10 alunos, sendo quatro no período matutino (um na segunda-feira, dois na
quarta e um na quinta-feira) e seis no período vespertino (um em cada dia da semana, excetuando a
quarta-feira).
Sala de Atendimento nº 07 – Oficina de Artes Plásticas e Visuais:
-A sala utilizada para a suplementação educacional de alunos com indicadores de AH/SD mede cerca de
25,60m², com uma janela de três metros e sessenta centímetros, localizada na parede frontal da porta de
entrada;
-Os atendimentos ocorrerão preferencialmente de modo individualizado, por meio de sessões com
duração de uma hora e meia, organizadas no período matutino das 8:00 às 9:30 e das 10:00 às 11:00 e no
período vespertino das 13:30 às 15:00 e das 15:30 às 17:00;
-Nos casos em que for necessário o agrupamento em virtude da agenda de horários ou ainda das
atividades desenvolvidas, serão atendidos no máximo dois alunos por sessão;
-Nesta oficina são atendidos 10 alunos, sendo três no período matutino (um na segunda-feira e dois na
quarta-feira) e sete no período vespertino (três na terça-feira e quatro na quinta-feira).

Sala de Atendimento nº 09 – Oficina de Robótica Educacional:
-A sala utilizada para a suplementação educacional de alunos com indicadores de AH/SD mede cerca de
22,60m², com uma janela de 90 cm, localizada na parede frontal da porta de entrada.
-Os atendimentos ocorrerão preferencialmente de modo individualizado, por meio de sessões com
duração de uma hora e meia, organizadas no período matutino das 8:00 às 9:30 e das 10:00 às 11:00 e no
período vespertino das 13:30 às 15:00 e das 15:30 às 17:00;
-Nos casos em que for necessário o agrupamento em virtude da agenda de horários ou ainda das
atividades desenvolvidas, serão atendidos no máximo 02 alunos por atendimento;
-Nesta oficina são atendidos 13 alunos, sendo cinco no período matutino (um na segunda-feira, dois na
quarta e dois na quinta-feira) e oito no período vespertino (uma na segunda-feira, dois na terça, dois na
quarta, um na quinta e dois na sexta-feira).
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CAS
Demarcação de espaços evitando aglomeração em salas de aulas.
Sala da Educação infantil – atendimento para a turma: AEE Educação infantil
-A sala para o atendimento da Educação infantil – turma AEE Educação infantil do ensino de libras,
possui uma área de 18 metros quadrados, com janelas, porta e paredes de comprimento de sete metros
em ambos os lados, proporcionado uma boa circulação de ar;
-Presença de dois professores, sendo um surdo e outro ouvinte;
-No presente momento, a enturmação atualizada conta com cinco educandos no período matutino
(segundas e quartas-feiras) e um educando no período vespertino

(terças e quintas-feiras). Estão

presentes dois professores;
- Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando em sala de aula e,

levando em consideração o espaço físico e a quantidade de

educandos matriculados na educação infantil, há a possibilidade de atender todos os educandos de
segunda-feira a sexta-feira, nos dois períodos (matutino e vespertino).
Sala do Português como L2 – atendimento para a turma: AEE Português
-A sala para o atendimento do português como L2 - turma do AEE português, possui uma área de 18
metros quadrados, com janelas, porta e paredes com um comprimento de sete metros em ambos os
lados, proporcionado uma boa circulação de ar;
-Presença de um professor ouvinte;
-No presente momento, a enturmação atualizada conta com dezenove educandos matriculados, divididos
em quatro turmas no período matutino, sendo um educando das 8:00 às 9:30 e três educandos 10:00 às
11:30 nas segundas e quartas-feiras; cinco educandos das 8:00 as 9:30 e três educandos das 10:00 às
11:30 nas terças e sextas-feiras;
-No período vespertino constam dois educandos das 13:00 às 14:30 e cinco educandos das 15:00 às
16:30 segundas e quartas-feiras;
- Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando em sala de aula e,

levando em consideração o espaço físico e a quantidade de

educandos matriculados no AEE Português, há a possibilidade de atender todos os educandos de
segunda-feira a sexta-feira, nos dois períodos (matutino e vespertino).
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Sala de Curso/ Reunião – atendimento para a turma: AEE Libras
-A sala para o atendimento de Libras - turma AEE Libras, tem uma área de 18 metros quadrados, com
porta/janela de correr, porta e parede com um comprimento de sete metros em ambos os lados,
proporcionado uma boa circulação de ar;
-Presença de um professor surdo;
-No presente momento, a enturmação atualizada conta com dezenove educandos matriculados no
período matutino, divididos em quatro turmas; sendo três educandos das 8:00 às 9:30 e um educando
10:00 às 11:30 nas segundas e quartas-feiras, três das 8:00 as 9:30 e cinco educandos das 10:00 às 11:30
nas terças e sextas-feiras;
-No período vespertino constam cinco educandos, das 13:00 às 14:30 e dois educandos, das 15:00 às
16:30 nas segundas e quartas-feiras;
- Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando em sala de aula e, levando em consideração o espaço físico e a quantidade de
educandos matriculados no AEE Libras, há a possibilidade de atender todos os educandos de
segunda-feira a sexta-feira, nos dois períodos (matutino e vespertino).
Sala da Surdocegueira – atendimento para a turma: AEE Surdocegueira
-A sala para o atendimento da surdocegueira - turma AEE surdocegueira, tem uma área de 12 metros
quadrados, com janelas, porta e paredes com um comprimento de sete metros em ambos os lados,
proporcionado uma boa circulação de ar;
-Presença de um professor surdo;
-No presente momento, a enturmação atualizada conta com um educando matriculado no período
matutino, sendo um educando das 8:00 às 9:30, nas terças e sextas-feiras;
- Respeitando as diretrizes para o retorno às atividades presenciais, conforme a

PORTARIA

CONJUNTA SES/SED nº 778 de 06/10/2020, que delimita um distanciamento mínimo de um metro e
meio por educando em sala de aula e,

levando em consideração o espaço físico e a quantidade de

educandos matriculados , há a possibilidade de atender todos os educandos de segunda-feira a sexta-feira,
nos dois períodos (matutino e vespertino).
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CAP
Produção do Livro Acessível: Neste serviço não há atendimento direto ao público/estudante,
portanto, poderá ser realizado regularmente. Tendo em vista que as salas de trabalho não são
individuais, serão instaladas placas de acrílico para fazer a separação das mesas de trabalho,
utilização de máscaras por parte de cada profissional e disponibilização de recipiente com álcool para
cada mesa.
Atendimento Educacional Especializado – AEE: Este serviço já é realizado com atendimentos
individualizados, portanto não haverá dificuldade para retomada do atendimento presencial neste serviço
no setor. Cada aluno permanece frequentando o AEE/CAP duas vezes por semana, tendo contato apenas
com a professora. O atendimento será realizado com uso de máscaras pelo professor e aluno, além de
constante higienização de mãos. Após cada atendimento, mesas, cadeiras e demais recursos utilizados no
atendimento serão higienizados.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/1KETWKjDA630i_rrQ5GNENoilK4kSd1Gt/view?usp=shari ng

Serviço de Nutrição
No que diz respeito à alimentação escolar, a FCEE seguirá todas as orientações preconizadas nas
Diretrizes para o retorno das atividades escolares/educacionais para a Educação de Jovens e Adultos,
Ensino Médio, Ensino Profissionalizante e Superior e nas Diretrizes para o retorno das atividades
escolares/educacionais da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial.
Ações já realizadas, conforme orientações das Diretrizes:
-Atualização do Manual de Boas Práticas de Manipulação e dos Procedimentos Operacionais
Padronizados (POP’s) de forma a adequá-los para o combate à disseminação da COVID-19;
-Planejamento para que a manipulação e preparo dos alimentos, higienização de utensílios, saúde e hábito
dos manipuladores, uso correto de uniformes e EPI’s estejam todos de acordo com o Manual de Boas
Práticas de Manipulação e POP’s já atualizados para o combate à disseminação da COVID-19;
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-Participação das cozinheiras atuantes na instituição em formação/treinamento seguindo os
procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e protocolos escolares, por
meio do Curso “Boas Práticas na Alimentação Escolar e Diretrizes Sanitárias para o retorno às atividades
presenciais nos ambientes escolares” promovido pela FECAM, UNDIME e EPAGRI no dia 25/11/20;
-Levantamento de equipamentos, materiais e utensílios necessários para a implantação das ações de
combate à COVID-19 em todos os processos de alimentação, com solicitação de aquisição desses itens já
encaminhada ao setor responsável.
Ações em fase de planejamento, conforme orientações das Diretrizes:
-A equipe dos serviços gerais de cada Centro será orientada a realizar a higienização adequada dos
refeitórios, incluindo mesas, cadeiras, bancos e similares a cada uso. Não serão utilizadas toalhas de
tecido ou outro material;
-Serão estabelecidos horários alternados de distribuição de alimentos e utilização de refeitórios e praças
de alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações;
-Os Centros deverão organizar no refeitório a disposição das mesas e cadeiras de modo a assegurar que a
sua utilização proporcione o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas;
-Será obedecido o distanciamento mínimo de um metro e meio entre pessoas no refeitório em todas as
atividades, da entrada à saída;
-A utilização dos refeitórios será programada com apenas um terço da sua capacidade (por vez). Será
utilizado um cronograma para sua utilização, de forma a evitar agrupamento e cruzamento entre os
educandos e trabalhadores (fluxos interno e de entradas e saídas), além de garantir a manutenção da
distância mínima de um metro e meio de raio entre todas as pessoas;
-Em caso de necessidade, quando for trazido algum alimento externo para consumo do educando, esse
alimento deverá estar higienizado e embalado conforme recomendações sanitárias;
-Os educandos e servidores não irão partilhar alimentos e não utilizarão os mesmos utensílios, como
copos, talheres, pratos entre outros;
-O uso de máscara é obrigatório e será fiscalizado durante toda a permanência no ambiente, sendo
retirada somente no momento do consumo do alimento;
-As refeições serão servidas com porções individualizadas ou, dependendo da dinâmica de cada Centro,
será designado um profissional devidamente treinado para servir todos os pratos e realizar a entrega dos
utensílios;
-Quando as refeições forem servidas em sala de aula, o transporte dos alimentos será realizado em
recipiente devidamente higienizado e fechado, por profissional orientado para esse fim;
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-Os entregadores e outros trabalhadores externos serão orientados a não entrar no local de manipulação
dos alimentos;
-Será realizada nova capacitação e treinamento para os profissionais envolvidos em todos os processos
da alimentação na escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, distribuição,
acompanhamento e fiscalização, conforme a RDC 216/2004/ANVISA e Portaria SES nº 256 de
21/04/2020), seguindo os procedimentos estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências
e protocolos escolares;
- Será organizado um plano de comunicação para orientar a comunidade escolar sobre os procedimentos
alimentares, conforme as diretrizes sanitárias, planos de contingência e protocolos escolares;
- Será proposto a formação de uma comissão entre o Serviço de Nutrição e pelo menos um representante
de cada Centro de Atendimento onde há oferta de alimentação aos educandos, para discussão sobre a
implantação, manutenção e fiscalização de todas as medidas citadas nesse documento.

CENET
1ªOpção- No ambiente do refeitório por ser amplo e arejado irão dois grupos por horário, com
intervalo de cinco minutos para higienização entre os mesmos:
Matutino
1º Horário= 9:30 às 9:45
2º Horário= 9:50 às 10:05
3º Horário= 10:10 às 10:25
Vespertino
1º Horário= 14:30 às 14:45
2º Horário= 14:50 às 15:05
3º Horário= 15:10 às 15:25
2ª Opção- Cada grupo irá realizar o seu horário de lanche e intervalo na sua sala de aula. A equipe
técnica se responsabilizará por monitorar este horário, nos grupos atendidos somente por um professor,
nas demais salas onde há dois professores, estes farão revezamento para realizar seu lanche.
Equipe técnica e professores ficarão responsáveis por levar e recolher os lanches nas salas de aula.
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CENER
-Os usuários e familiares deverão vir para os atendimentos alimentados;
-Os usuários e familiares não estarão autorizados a se alimentar nas dependências do Centro, tendo em
vista que o máximo período que estarão em atendimento será de uam hora;
-Está vedada aos profissionais a utilização de alimentos como mecanismo terapêutico durante os
atendimentos;

NAAHS
O lanche dos alunos será realizado na própria sala de atendimento, pois o espaço destinado ao
Refeitório é dividido por uma divisória com a cozinha e conta somente com uma mesa de 12 lugares.
As professoras serão as responsáveis por monitorar o horário do lanche e acionarão a equipe
técnica nas intercorrências que porventura surgirem.
Atendimento no Período Matutino
GRUPO 1

GRUPO 2

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE LANCHE

8h às 9h30

8h45 às 9h

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE LANCHE

10h às 11h30

10h45 às 11h

Atendimento no Período Vespertino
GRUPO 1

GRUPO 2

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE LANCHE

13h30 às 15h

14h15 às 14h30

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

HORÁRIO DE LANCHE

15h30 às 17h

16h15 às 16h30
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CAS
1ª Opção-No ambiente do refeitório por ser pequeno, porém arejado irá um grupo por horário, com
intervalo de 5 minutos para higienização entre os mesmos:
Matutino
1º Horário= 9:30 às 9:45
2º Horário= 9:50 às 10:05
Vespertino
1º Horário= 14:30 às 14:45
2º Horário= 14:50 às 15:05
Observação: Os cronogramas acima mencionados foram feitos pela Pedagogia, de acordo com o
número de educandos por período, garantindo dois atendimentos presenciais por semana para cada um.
Em relação aos dez Centros de Atendimento que encontram-se na FCEE, as atividades
presenciais serão assim realizadas :
Atendimento em grupo e individual: Serão realizados duas vezes

por semana através de

agendamentos alternados, respeitando todas as medidas sanitárias e de distanciamento.
Busca ativa: O Serviço Social de cada Centro de Atendimento mapeará os casos dos educandos que
não participam da atividade presencial ou virtual. Desta forma, poderá ser proposto a entrega de
atividades concretas, evitando assim que estes educandos fiquem à margem dos atendimentos.
Metodologia: Os atendimentos poderão ser presenciais ou de maneira remota. Em casos específicos
e através de agendamentos, as famílias também poderão receber atividades concretas de acordo com
a proposta de cada Centro.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/1-f_KWOhot0A263pxiacSmpvm_BgexkGC/view

Em relação ao transporte por ônibus:
-Rota do Centro: quatro educandos não-cadeirantes e dois cadeirantes;
-Rota da Palhoça, Forquilhinha, Biguaçu, Estreito e Coqueiros: cinco educandos não-cadeirantes e dois
cadeirantes;
-As ocupações serão alternadas nas fileiras de assentos, sendo obrigatório que o educando ocupe sempre
o mesmo assento;
-Fazer aferição de temperatura de todos educandos antes de ingressar ao veículos;
-Deverão ser higienizadas as mãos com álcool gel 70 de todos que entrarem nos veículos;
-Manter sempre disponível um vidro de álcool gel 70;
-Será obrigatório o uso de máscaras para servidores e educandos;
-Manter as janelas abertas durante o trajeto, promovendo assim, a circulação do ar e ventilação;
-Garantir o distanciamento de no mínimo dois metros entre os educandos no embarque e desembarque;
-Garantir que todos os educandos estejam utilizando, de forma adequada, as máscaras faciais. Deverão ser
mantidas máscaras reservas, no interior dos veículos, tendo em vista a possibilidade de imprevistos.
-Garantir que seja mantido o distanciamento durante todo o percurso, não sendo permitido transportar
educandos a mais que o número demarcado para uso;
-Caso haja a chegada de dois veículos ao mesmo tempo, fazer o desembarque de maneira distante, ou
esperar a finalização de um para iniciar o outro;
-Após cada trajeto, fazer higienização dos veículos, assentos, corrimãos, pegador, barra de apoio, volante,
câmbio e painel, com álcool líquido 70;
-Durante o trajeto, os Técnicos em Cuidados Especiais poderão realizar orientações específicas aos
educandos quanto aos cuidados necessários de distanciamento e proteção individual durante a pandemia;
-Ao final de cada dia, fazer uma limpeza mais profunda com uso de desinfetante, a cada 15 dias fazer
uma limpeza e desinfecção, por empresa especializada em higienização de veículos.
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CENER
-Os educandos/usuários do CENER não utilizam transporte escolar ou transporte da FCEE;
-As famílias e educandos/usuários

que utilizam transporte da prefeitura ou associações para se

deslocarem ao CENER, somente poderão frequentar os atendimentos quando estiverem no veículo
utilizado apenas um núcleo familiar acompanhado do motorista;
-As famílias e educandos/usuários que dependem de transporte público, institucional ou que utilizam
transporte por aplicativo devem tomar todas as medidas de prevenção indicadas pelos órgãos de saúde,
como distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos durante todo o trajeto;
-As famílias e profissionais que identificarem irregularidades nos meios de transporte devem
comunicar imediatamente ao serviço social e coordenação do Centro ou gestor institucional.
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GESTÃO DE PESSOAS
Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/13fykW7jWvt7CYvppxmCHIWM15D3Q61eF/view?usp=sh aring

1) Acompanhamento das condições de saúde
I. Quanto à prevenção, recomenda-se reforço nas medidas de prevenção da doença, orientando os
profissionais a respeito das Diretrizes Sanitárias para o retorno às atividades presenciais, como:
● Distanciamento social;
● Uso de máscaras;
● Higiene das mãos;
● Limpeza do ambiente de trabalho;
● Afastamento de sintomáticos;
● Monitoramento dos sintomas;
● Boa ventilação dos ambientes.
II. Realizar triagem dos servidores, classificados de acordo com seu estado individual inicial em
relação à Covid-19, sendo divididos em grupos:
a) Grupo 1: Casos suspeitos ou confirmados: profissionais que apresentarem sintomas como febre,
dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, diarreia, alteração de paladar ou olfato e
dificuldades respiratórias, como também os profissionais que tiveram contato, nos últimos 14 dias, com
um caso confirmado de COVID-19;
b) Grupo 2: Grupo de Risco: são considerados grupos de risco pessoas com 60 anos ou mais; doenças
respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema
imunológico, gestantes, que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas, entre outros,
conforme Decreto SC/562/2020;
c) Grupo 3: não pertencem aos grupos anteriores e tem permissão para realizar os trabalhos
presencialmente.
III. Recomendar que todos os profissionais respondam a um questionário autodeclaratório antes de
acessar o local de trabalho, com o objetivo de identificar casos suspeitos de COVID-19.
IV. Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de controle que permitam ao servidor
informar ao gestor a presença de sintomas;
V. Aferir a temperatura de seus profissionais no momento da chegada ao local de trabalho;
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VI. Orientar os profissionais identificados como casos suspeitos a:
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;

2) Organização do trabalho
Organizar a forma de trabalho aos profissionais que se enquadram no grupo de risco priorizando o
trabalho remoto conforme Decreto no SC/525/2020, de forma que não haja prejuízo ao serviço público.
Organizar o formato de trabalho presencial utilizando o modelo misto (remoto e presencial) com
utilização de escala e possibilidade de dois turnos (matutino e vespertino), com o objetivo de evitar a
concentração de profissionais no ambiente de trabalho de forma simultânea. Também será priorizado o
atendimento presencial de servidores com agendamento prévio.

3) Estrutura física para realização trabalho presencial
● Disponibilizar tapete sanitizante na entrada da gerência;
● Instalar barreiras físicas (acrílico) entre as mesas de trabalho;
● Instalar dispensers com álcool gel (entrada e saída do setor, entrada e saída do banheiro, copa, sala
de espera);
● Disponibilizar aparelho telefônico de uso individual para cada servidor;
● Disponibilizar ambiente separado para quando houver necessidade de atendimento
presencial;
● Ampliar equipe de limpeza (com treinamento e orientação) para possibilitar a realização de mais
turnos de limpeza dos ambiente de trabalho e banheiros;
● Realizar manutenção e/ou troca de janelas da GEPES com o objetivo de tornar o ambiente
bem ventilado.
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ANEXO

Eu, devidamente qualificado abaixo, na condição de servidor público Estadual atesto para os devidos fins
que faço parte de grupo de risco (COVID-19), conforme declarado a seguir.
Declaro, ainda, que estou ciente 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 ______.

__________________________________
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?
Tem alguma doença crônica?

( ) Sim ( ) Não
( ) Sim ( ) Não
Quais:___________________________

Faz uso de imunossupressores?

( ) Sim ( ) Não
Quais:___________________________

Coabita com idoso que apresenta doença crônica?

( ) Sim ( ) Não
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CENER
-Não poderão exercer suas atividades de forma presencial os agentes públicos que apresentam doenças
respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema
imunológico; com 60 anos ou mais; gestantes; coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas; e
que convivem com pessoas acometidas pela Covid-19 ou pessoas que estejam em quarentena por terem
sido consideradas suspeitas de estarem acometidas pela Covid-19.
-Os servidores que comprovarem por declaração/atestado médico que se enquadram na situação acima
descrita, devem se manter predominantemente em trabalho remoto organizado pela coordenação do
Centro;
-Os profissionais devem realizar o mapeamento dos usuários e acompanhantes pertencentes ao grupo de
risco da Covid-19;
-É indispensável a realização de treinamento quanto às diretrizes e protocolos do Plano de Contingência
da Educação Especial;
-Os servidores que apresentarem suspeita de contaminação e/ou sintomas como febre, tosse, entre outros
ou que coabitam com alguém nessas condições deverão entrar em contato remoto com a coordenação e
ficar em casa em isolamento;
-No período de intervalo para lanche, ou outros intervalos que porventura aconteçam, os servidores
necessitam ao menos manter um distanciamento mínimo de um metro e meio entre os colegas, evitando
aglomerações de qualquer tipo;
-Será permitida a utilização do refeitório do centro por apenas duas pessoas de forma concomitante,
respeitando o distanciamento mínimo estabelecido pelo espaço demarcado no ambiente;
-Como o CENER possui uma extensa equipe com aproximadamente 50 servidores entre efetivos, ACTs,
estagiários e terceirizados, todos dividindo espaços muitas vezes pequenos e mal ventilados, sugere-se
que todos os profissionais façam jornada de 6 horas diárias (7:00-13:00 e das 13:00-19:00);
-Para que seja possível evitar aglomerações, bem como, conciliar os atendimentos presenciais de alguns
educandos/usuários com os atendimentos remotos de outros educandos/usuários, além de outras
atividades, sugere-se que seja realizada uma escala de trabalho presencial com 50% dos servidores
previstos por período;
- A coordenação e os profissionais da secretaria, estagiários, do apoio pedagógico e serviço social irão
intercalar entre os períodos sua escala de trabalho no centro;
-Como a proposta é que aconteçam duas terapias/semana/usuário, sugere-se que somente os
profissionais que estarão em efetivo atendimento presencial e no apoio técnico administrativo
estejam no centro, os demais devem permanecer em trabalho remoto.
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TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/16Sc5vBvDFNbAEcttXhrhDuDPA0CPsy-K/view

Em relação aos servidores, haverá capacitação com encontro presencial antes da retomada
das aulas presenciais, ou seja, na primeira semana de fevereiro de 2021, para proporcionar formação
a todos, no intuito de inteirá-los sobre o Plano de Contingência Escolar. Será também realizado
encontro com os responsáveis pelos educandos antes do início das atividades presenciais para o
repasse das orientações relativas ao respectivo plano.

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/1zapq-8FhKayl6Rj_6JRvDoi1q9jEqqmB/view?usp=sharing

Equipe responsável:
Comunicação externa (público em geral) - Assessoria de Comunicação FCEE
Comunicação Interna (servidores, educandos e familiares do campus e das instituições parceiras) –
Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE)
Plano de Comunicação para o período de retomada das atividades presenciais durante a pandemia
de Covid-19
Objetivo: manter público-alvo informado corretamente de todas as medidas necessárias para retorno em
segurança das atividades presenciais. Promover a compreensão acerca das incertezas do novo vírus, do
conhecimento científico existente e das medidas realmente eficazes para sua prevenção, contribuindo para
que a população escolar e suas famílias possam ajudar na prevenção do contágio e na efetividade das
medidas implementadas no estabelecimento de ensino.
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Públicos-alvo: servidores da FCEE e das instituições parceiras, educandos e familiares da FCEE e
instituições parceiras, comunidade em geral.
Canais de comunicação e de informação:
Comunicação Externa (Responsável: Assessoria de Comunicação FCEE) – comunicação com público
em geral, incluindo servidores, educandos e familiares do campus FCEE e instituições parceiras, através
dos canais oficiais de comunicação da FCEE: site e perfil nas redes sociais (Facebook, Instagram e
YouTube), através de notícias, banners informativos, vídeos, Lives, e outros materiais que se fizerem
necessários.
Comunicação Interna (Responsável: Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão da FCEE) – comunicação
direta com servidores, professores, profissionais atuantes no atendimento aos educandos, familiares,
educandos, gestores, através de canais de comunicação direta como e-mail, telefone, whatsapp, grupos de
whatsapp, cartazes afixados nos locais de circulação (acesso aos estabelecimentos, salas de aula,
banheiros, refeitórios, corredores, dentre outros) de educandos e folhetos para serem enviados para as
famílias.
Conteúdos: o conteúdo das comunicações enviadas deve incluir informações sobre as medidas instituídas
para proteção de todos nos âmbitos pedagógicos, de transporte, de alimentação, de gestão de pessoas, em
relação ao uso dos espaços físicos e à prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem acessível à
comunidade escolar.
Também devem ser divulgadas as estratégias pedagógicas adotadas a fim de promover o engajamento dos
educandos na realização das atividades presenciais e não presenciais, enquanto perdurar o regime especial
de educação decorrente da pandemia de COVID-19.
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FINANÇAS
Link de Acesso às Diretrizes na íntegra:
https://drive.google.com/file/d/1cl4k6Rvd8C0qQS72jsLrYigCtSdcnaUk/view

O levantamento de gastos dependerá do fornecimento de todos os serviços previstos no
respectivo plano.
Os investimentos serão promovidos de modo legal e transparente no período anterior,
durante e no ciclo posterior ao início das atividades na FCEE. As recomendações das Diretrizes para
Finanças serão observadas e acatadas em sua plenitude sendo respeitado todo o ordenamento jurídico
em vigência no ato do processo das compras. As demandas necessárias para implementação do Plano
de Contingência serão providas.
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7.2
UNIDADE
DE
GESTÃO
OPERACIONAL
OPERACIONAL/COMITÊS ESCOLARES)

(SISTEMA

DE

COMANDO

A FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL adotou a seguinte
estrutura de gestão operacional.
Dinâmicas referentes às Medidas Sanitárias:
Responsável: Sandro José Carpes
Telefone: 48-3664-4957
E-mail: geapo@fcee.sc.gov.br

Contato de whatsapp: 9 91380015
Área: Apoio Operacional
Dinâmicas referentes às Questões Pedagógicas:
Responsável: Jeane Rauh Probst Leite
Telefone: 48-3664-4964/ 3664-4965
E-mail: depe@fcee.sc.gov.br

Contato de whatsapp: 99119-1826
Área: Educacional
Dinâmicas referentes à Alimentação Escolar:
Responsável: Roberta Lima Guterres
Telefone: 48-3664-4935
E-mail: nutricao@rh@fcee.sc.gov.br
Contato de whatsapp: 99998-8123
Área: Nutrição
Dinâmicas referentes ao Transporte Escolar:
Responsável: Willian Ferreira
Telefone: 48-3664-4952/ 3664-4953
E-mail: transporte@fcee.sc.gov.br
Contato de whatsapp: 09672-9369
Área: Transporte

65

Dinâmicas referentes à Gestão de Pessoas:
Responsável: Joice Elisabete da Silva
Telefone: 48-3664-4867 / 3664-4866
E-mail: rh@rh@fcee.sc.gov.br

Contato de whatsapp: 99960-1011
Área: Gestão de Pessoas
Dinâmicas referentes ao Treinamento e Capacitação:
Responsável: Wesley Knochenhauer Carvalho
Telefone: 48-3664-4922 / 3664-4919
E-mail: gecea@fcee.sc.gov.br
Contato de whatsapp:

Área: Capacitação, Articulação e extensão
Dinâmicas referentes à Informação e Comunicação:
Responsável: Aline Buaes
Telefone: 48-3664-4943
E-mail: imprensa@fcee.sc.gov.br

Contato de whatsapp: 99115-8918
Área: Assessoria de Comunicação
Dinâmicas referentes às Finanças:
Responsável: Jean Nilso da Cruz
Telefone: 48 - 3664-4900 / 3664-4904
E-mail: geafc@fcee.sc.gov.br
Contato de whatsapp: 99930-8484
Área: Financeira
Para a devida aplicação da metodologia proposta, cada uma das caixas no organograma
deve ser devidamente nominada (responsável) e identificada com telefone, e-mail, whatsapp da
pessoa com poder de decisão. Para facilitar a utilização e visibilidade pode-se criar um mural
para comunicações, avisos, indicação dos responsáveis e contatos de emergência.
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7.3 SISTEMA DE VIGILÂNCIA E COMUNICAÇÃO (SISTEMA DE ALERTA E ALARME)
7.3.1 Dispositivos Principais
Nosso sistema de alerta e alarme está organizado em torno de 5 dispositivos
principais de vigilância e comunicação:
a.

indicações provenientes de instituições hierarquicamente superiores e das

entidades de saúde;
b.

sistema de observações e controle de evidências (tosse persistente de

alguém, queixa de sintomas compatíveis com COVID-19, medição de temperatura
em casos suspeitos;
c.

informações variadas plausíveis provenientes de diversas fontes (educandos

e seus familiares, servidores, autoridades locais, entidades representativas e
acreditáveis);
d. simulados de algumas ações (e protocolos);
e. relatórios diários de responsáveis da Unidade de Gestão Operacional.
Com base nestes dispositivos procede-se um constante monitoramento das
dinâmicas e ações implementadas e, se necessário, seu ajuste. No quadro abaixo
apresenta-se como está organizado o sistema de vigilância e comunicação:
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NOME

FUNÇÃO

CONTATO

DISPOSITIVO

Jeane Rauh Probst
Leite

Diretora-Diretoria de
Ensino Pesquisa e
Extenção-DEPE

(48) 3664-4964

Indicações
provenientes de
instituições
hierarquicament
e superiores e
das entidades de
saúde

Emanoela Kammer
do Amaral

Técnica em
cuidados especiais

(48) 3664-4961

Sistema
de
observações e
controle
de
evidências
(tosse
persistente de
alguém, queixa
de
sintomas
compatíveis
com
COVID-19,
medição
de
temperatura em
casos suspeitos

Poliana Vargas

Técnica em
cuidados especiais

(48) 3664-4888

Sistema
de
observações e
controle
de
evidências
(tosse
persistente de
alguém, queixa
de
sintomas
compatíveis
com
COVID-19,
medição
de
temperatura em
casos suspeitos

Karla Simone
Martins Dias

Integradora-Gerência
de Pesquisa e
Conhecimentos
Aplicados-GEPCA

(48) 3664-4930

Informações
variadas
plausíveis
provenientes de
diversas fontes
(educandos
e
seus familiares,
servidores,
autoridades
locais,
entidades
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representativas
e acreditáveis)
Juliana Paula Buratto
dos Santos Pereira

Gerente-Gerência de
Pesquisa e
Conhecimentos
Aplicados-GEPCA

(48) 3664-4932

Andreia Roselia
Alves Panchiniak

Coordenadora
NAAHS

(48) 3664-4896

Fernanda Karen
Bruggemann Faucz
Andrade

Coordenadora
CAS

(48) 3664-4926

Iracema Aparecida
Fuck Jonck

Coordenadora
CENAE

(48) 3664-4946

Jefferson Roberto
Seeber

Coordenador-CEDUF

(48) 3664-4877

Marcelo Lofi

Coordenador
CAP

(48) 3664-4879

Marcia Cristina
Martins

Coordenadora
CETEP

(48) 3664-4971

Márcia Terezinha
Miranda

Coordenadora
CENET

(48) 3664-4909

Mariele Finatto
Vasselai

Coordenadora
CENAP

(48) 3664-4875

Monique Scheidt dos
Santos

Coordenadora
CEVI

(48) 3664-4887

Simulados
algumas ações
(e protocolos)

de

Relatórios diários de
responsáveis
da
Unidade de Gestão
Operacional
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7.3.2 Monitoramento e avaliação
Tendo em vista a imprevisibilidade da evolução da pandemia é fundamental o
monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais
adotadas, com avaliações de processos e resultados, como também, constantes ajustes que
demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro das
ações adotadas e das verificações realizadas é também importante para salvaguardar futuras
questões legais.
Os registros diários das atividades da Instituição, de maior ou menor eficácia das
diferentes dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram resolvidos,
de questões que seja necessário resolver ou aspectos a serem alterados, serão realizados em
boletins de preenchimento expedito e em relatórios conforme modelos que consta nos
anexos 2 e 3 do Caderno de Apoio Plancon Covid-19.
Retirar os modelos de Boletim e de Relatório – estarão disponibilizados no Caderno
Plancon Covid-19.
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Anexo 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
Identificação: Fundação Catarinense de Educação Especial
Endereço: Rua Paulino Pedro Hermes, 2785
CEP: 88110-694

Instituição: (X) Pública

Bairro: Nossa Senhora do Rosário

Telefone: (48) 3664-4860

( ) Privada

Se houver outras unidades escolares vinculadas identificar o número e endereço:-------------------------

Sendo uma instituição privada é inscrita no CNPJ sob nº: ------------------------Sendo pública, qual a mantenedora: Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE)
Neste ato representada pela Comissão Escolar, conforme segue:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Integrantes da Comissão Escolar:
Nome Completo

CPF

Função

Bruna Marques Frandolige

055.530.799-93

Técnica Administrativa-Secretária
Gerência de Pesquisa e
Conhecimentos
Aplicados-GEPCA

Kátia Regina Ladewig

344.788.509-25

Supervisora-Gerência de Pesquisa
e Conhecimentos
Aplicados-GEPCA

Karla Simone Martins Dias

554.298.070-87

Integradora-Gerência de Pesquisa
e Conhecimentos
Aplicados-GEPCA

Juliana Paula Buratto dos Santos
Pereira

047.552.759-38

Gerente-Gerência de Pesquisa e
Conhecimentos
Aplicados-GEPCA

Jeane Rauh Probst Leite

020.722.369.67

Diretora-Diretoria de Ensino
Pesquisa e Extenção-DEPE

Edilson dos Santos Godinho

464.513.239-34

Diretor -Diretoria
Administrativa-DIAD

Andreia Roselia Alves
Panchiniak

004.176.319-01

Coordenadora-NAAHS

Fernanda Karen Bruggemann
Faucz Andrade

016.166.189-06

Coordenadora-CAS

Iracema Aparecida Fuck Jonck

915.522.229-34

Coordenadora-CENAE

Jefferson Roberto Seeber

452.546.809-20

Coordenador-CEDUF

Marcelo Lofi

040.648.359-05

Coordenador-CAP

Marcia Cristina Martins

909.743.949-00

Coordenadora-CETEP

Márcia Terezinha Miranda

025.404.639-83

Coordenadora-CENET

Mariele Finatto Vasselai

007.227.540-51

Coordenadora-CENAP

Monique Scheidt dos Santos

005.039.989-66

Coordenadora-CEVI
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Por meio da assinatura deste TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE os membros da
Comissão Escolar acima identificados declaram, para todos os fins de direito e para quem interessar,
acompanhado da instituição de ensino acima identificada, que:
1.

O presente Plano de Contingência da referida unidade educativa foi elaborado com base o modelo do Plano
Estadual de Contingência e Plano Municipal de Contingência conforme Decreto municipal 13.796/2020 de
15 de setembro de 2020;

2.

Na elaboração do Plano de Contingência da Unidade Educativa foram seguidos os 8 (oito) cadernos de
diretrizes estabelecidos no Plano Estadual de Contingência e Plano Municipal de Contingência, bem como
protocolos, normas e legislações vigentes, comprometendo-se em cumpri-las integralmente;

3.

O Plano de Contingência da Unidade Educativa seja entregue para análise e homologação ao Comitê
Municipal de Gerenciamento da Pandemia de Covid-19, conforme Decreto municipal 13.796/2020 de 15 de
setembro de 2020.

São José, 05 de fevereiro de 2020.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
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