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1. INTRODUÇÃO 
 

As orientações apresentadas no “Plano de Contingência Escolar” foram elaboradas pelos 
profissionais de saúde e educação do SESI-SENAI, seguindo os modelos estabelecidos pelo 
governo do Estado de Santa Catarina.  As escolas de Educação Profissional SESI-SENAI/SC 
e as Faculdades SENAI/SC, seguem o que determina o Decreto Legislativo n° 6, de 20 de 
março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública no território nacional. Do 
Decreto n° 515, no dia 17 de março, o governo do Estado decretou situação de emergência, 
por conta da pandemia de Corona vírus. O Decreto nº 562, de 17 de abril de 2020, declarou 
estado de calamidade pública em todo o território catarinense, para fins de enfrentamento à 
COVID-19, com vigência de 180 (cento e oitenta) dias, suspendendo as aulas presenciais nas 
unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento do calendário 
letivo, até 31 de maio. Este Decreto foi alterado por outro de número 587, de 30 de abril, que 
suspendeu as aulas nas unidades das redes de ensino pública e privada por tempo 
indeterminado. O Decreto n° 630, de 1º de junho, suspendeu até 2 de agosto de 2020 as aulas 
presenciais nas unidades das redes de ensino pública e privada, sem prejuízo do cumprimento 
do calendário letivo, o qual deverá ser objeto de reposição oportunamente. Em 16 de junho, 
o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 544 que dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo 
Corona vírus - COVID-19. E, em 18 de junho, a Portaria n° 1.565 estabeleceu orientações 
gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19.  

Seguindo as orientações da Portaria CONJUNTA nº 750/2020 SED/SES/DCSC de 25 de 
setembro de 2020, no seu Artº 2 que determina que “cada unidade escolar de Educação Básica 
e Profissional do território catarinense elabore o seu Plano de Contingência Escolar, 
adequando-o ao Plano de Contingência Municipal, seguindo o modelo do Plano de 
Contingência Escolar “ do estado. 

O SENAI em Massaranduba, face à atual ameaça relacionada com a COVID-19, e tendo em 
conta a sua responsabilidade perante à comunidade escolar/acadêmica (estudantes, 
professores, colaboradores e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE 
CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19).  

O Plano está alinhado com as metodologias para elaboração de Planos de Contingência da 
Defesa Civil de Santa Catarina e as orientações nacionais e internacionais (Ministério da 
Saúde e Organização Mundial de Saúde, bem como Secretarias de Estado de Saúde e de 
Educação). O Plano de Contingência Escolar para a COVID-19, a partir de cenários de risco 
identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da 
epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais, 
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administrativas e escolares. O conjunto de medidas e ações ora apresentadas deverá ser 
aplicado de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia da COVID-19. 

O SENAI em Massaranduba, está localizado na Rua 11 de Novembro – Centro. Município 
de Massaranduba, Telefones de contato: 47 33729590 – 47 3372-9594 e-mail: senai-
guaramirim@fiesc.com.br. (Atendimento centralizado no SENAI em Guaramirim). 

Os horários de funcionamento da escola são das 12h45 às 21h. Atendemos nos dois períodos 
nas modalidades de Aprendizagem Industrial e EJA. A quantidade de estudantes por turno 
são: vespertino 42. 

 

2.1 Estrutura Conceitual do Plano de Contingência 

A estrutura do PLANCON-EDU do (a) SENAI em Massaranduba segue as orientações 
definidas de acordo com a realidade das escolas SESI-SENAI/SC e/ou Faculdades 
SENAI/SC. 
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2.2 Atores e População Alvo 
 

O Público alvo:  

- Supervisor de Educação  
- Técnico Pedagógico; 
- Estudantes; 
- Professores; 
- Colaboradores da Escola (Atendimento, Secretaria Escolar, Bibliotecário, zeladoria 

(terceirizada).  

2. OBJETIVOS 
 

As escolas do SESI-SENAI/SC e Faculdades SENAI/SC seguirão os objetivos definidos pelo 
governo do Estado de Santa Catarina. 

 

3.1 Objetivo Geral 

 
- Definir estratégias, ações e rotinas de atuação gerais para o enfrentamento da 

epidemia que deverão ser adaptadas na Escola, enquanto persistirem as 
recomendações nacionais, estaduais e/ou regionais de prevenção ao contágio da 
COVID-19, buscando criar condições para a continuidade da sua missão educacional. 

 

3.2 Objetivo Específicos 

 
- Identificar os principais riscos, ameaças, vulnerabilidades e capacidades das 

instalações Escola para o enfrentamento do COVID-19; 
- Elaborar o protocolo operacional específico, aplicáveis às diversas atividades 

escolares dos diversos níveis, cumprindo todas as recomendações oficiais; 
- Orientar os estudantes e equipe educacional da Escola para utilização do aplicativo 

do Cora na Educação, para monitoramento diário dos casos de Covid-19 na instituição 
de ensino; 

- Planejar as adaptações nas instalações da Escola de acordo com as portarias federais, 
estaduais e municipais; 

- Elaborar estratégias para garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e 
apoio psicológico compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, 
garantindo a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, 
saúde física e mental/emocional. 
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3. CENÁRIOS DE RISCO: INCLUINDO AMEAÇAS, TERRITÓRIO DE 
ATUAÇÃO, VULNERABILIDADES E CAPACIDADES 
INSTALADAS E A INSTALAR 

 
Este plano de contingência foi elaborado para o cenário de risco associado à ameaça da 
COVID 19, no SENAI em Massaranduba e tomando em consideração as vulnerabilidades 
gerais possíveis de serem identificadas na instituição de ensino. 

4.1 Caracterização do Território 

 
O território catarinense abarca 295 municípios, tendo 23 escolas do SESI, 57 unidades de 
educação do SENAI e 5 Faculdades no estado, sendo que contamos com uma Unidade do 
SESI e uma do SENAI, no município. No que se refere ao número de estudantes e matrículas 
são, na totalidade, 150, na Educação Superior 
 
Os espaços utilizados pela Escola são os seguintes:  
 

● Espaços de aula: 4 salas de aula 
● Espaço de descanso e de recreação: uma sala de professores e uma área de 

alimentação, no pátio da Escola. 
● Banheiros: 1 sanitários femininos, 2 sanitários masculinos, um PCD e 1 sala dos 

Professores.   
● Bibliotecas: 1 biblioteca com capacidade para 35 alunos.  
● Espaços administrativos: Uma recepção, com dois ambientes.  
● Espaço de acesso de estudantes, professores e colaboradores na chegada e saída do 

estabelecimento (dimensão e números de acessos):  Dois acessos, através de um 
portão lateral (2,5 x 2m) e pela porta principal, Secretaria (2m x 2,5)  

● Espaço interno ou externo de estacionamento: Estacionamento localizado na parte 
externa do prédio, com prioridade aos veículos da Instituição e motocicletas. 
Bicicletário localizado na área interna.  

● Outros a se considerar: 5 ambientes de laboratórios técnicos: Modelagem, Costura, 
Eletricidade, Usinagem, informática. 

 
No município de Massaranduba os dados do Covid-19, são divulgados pela secretaria 
municipal de saúde, onde as informações são atualizadas periodicamente.  
 
 
O transporte coletivo, no momento, está com o percentual de atendimento reduzido, de 
acordo definições regionais. A quantidade de estudantes e professores que utilizam o 
transporte coletivo são: Entre os alunos, varia entre 20 a 40% do total de alunos, considerando 
o transporte público e privado. Os docentes não fazem uso do transporte Coletivo.  
O acompanhamento escolar dos estudantes e os colaboradores são monitorados pelo Corona 
Dados e as informações coletadas estão disponibilizadas por relatórios diários.  
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Serviços de saúde existentes próximo da escola:  
 
Hospital Municipal João Schreiber 
 

4.2 Ameaças 

 
Ameaça é “um evento físico, potencialmente prejudicial, fenômeno e/ou atividade humana 
que pode causar a morte e/ou lesões, danos materiais, interrupção de atividade social e 
econômica ou degradação do meio ambiente” (MIN. SNPDC, 2017). 
Possíveis ameaças que podem prejudicar a retomada das aulas. 
 

- Aumento de casos de Covid da região; 
- Casos confirmados de Covid entre estudantes e profissionais da educação; 
- Entre outros. 

4.3 Vulnerabilidades 

 
As vulnerabilidades dizem respeito às condições preexistentes que “fazem com que os 
elementos expostos sejam mais ou menos propensos a ser afetados” (MIN. SNPDC, 2017). 
São as condições que facilitam que as ameaças possam se concretizar, gerando maiores 
impactos. 
 
A respeito de possíveis fragilidades e vulnerabilidades que poderiam vir a ocorrer: 
 

● Infraestrutura - A Infraestrutura na escola e/ou faculdade atendem as exigências dos 
protocolos de saúde. O local para atender as pessoas com temperatura superior a 37,8º 
está recepção, antes mesmo do estudante / cliente entrar nas dependências da Escola.  
A salas foram organizadas, respeitando o distanciamento seguro. Existem cartazes de 
orientação em todos os setores (Banheiros, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, 
corredores, local de atendimento, entre outros. 

● Equipamentos - Os equipamentos são higienizados com frequência, seguindo um 
protocolo de acompanhamento da higienização dos equipamentos. 

● Localização - Na entrada da escola, foi disponibilizado álcool em gel e este é reposto 
e higienizado com frequência. Foi definido os locais para aferição de temperatura e 
estes estão identificados. A equipe de recepção realiza a aferição, sendo previamente 
treinada e orientada.  

● Comportamento dos estudantes - Foram realizadas formações de orientação para o 
retorno às aulas, para todos os estudantes, bem como docentes e demais colaboradores 
na área administrativa e zeladoria. Reforçando o monitoramento CRONADADOS. 
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4. 4 Capacidades Instaladas 

 
A capacidade instalada é uma pré-condição pessoal, social ou ambiental que, de alguma 
forma, ajuda na redução ou no enfrentamento do risco e, consequentemente, na mitigação de 
impactos, na redução do risco e na resiliência individual ou coletiva.  
 
Diante do exposto foi necessário que a equipe educacional, administrativa e de saúde, do 
SENAI em Massaranduba, elaborasse um protocolo de orientação para o cenário complexo 
diante da pandemia do Corona vírus.   
 
O documento seguiu as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), Ministério da Saúde e as orientações das portarias 
publicadas pelo governo do Estado de Santa Catarina e dos municípios. 
Salientamos que a equipe de Saúde do SESI elaborou protocolos específicos para o 
enfrentamento do COVD-19 para os diversos setores de atuação do SESI e SENAI/SC. 
 
 
Protocolo de Setores Administrativos 
 

Procedimento de saúde e segurança para setores administrativos sistema FIESC. 

 
Os procedimentos e orientações descritos neste documento aplicam-se aos colaboradores 
lotados em setores administrativos que não estão em home office: 

 A lotação em cada setor deve ser estimada visando atender o distanciamento seguro 
entre os colaboradores; 

 Higienizar corretamente as mãos constantemente; 
 Colaboradores que apresentarem sinais de febre serão orientados a não adentrar 

ao prédio; 
 As portas e janelas devem ser mantidas abertas durante todo o período de trabalho; 
 Ao circular pelos corredores deve-se evitar manter contato das mãos com objetos 

compartilhados, mesas, canetas, portas ou maçanetas; 
 Quando o contato das mãos com documentos, equipamentos e corrimões for 

necessário, deve-se higienizar as mãos com álcool em gel disponível nos dispensers 
de parede em cada andar; 

 Evite manter contato físico com os demais colaboradores como abraços, beijos e 
apertos de mãos. Adote um comportamento amigável preferindo sempre 
cumprimentar com um sorriso no rosto; 

 As reuniões presenciais devem ser evitadas, assim como, o contato próximo com 
outras pessoas e grupos; 

 Deve ser priorizada a comunicação por telefone, e-mail, hangouts ou work chat; 
 Caso encontre o ambiente em condições sanitárias desfavoráveis, favor entrar em 

contato com a equipe de limpeza imediatamente e/ou com a Área de Manutenção; 
 O acesso simultâneo aos sanitários coletivos deve ser evitado; 
 As lixeiras devem ser mantidas próximas às portas de saída de cada setor; 
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 As mãos e antebraços devem se higienizadas sempre antes e depois das refeições; 
 Ao utilizar os carros da frota, a higiene e bons hábitos devem ser observados. Estará 

disponível álcool em gel em todos carros, o qual deve ser utilizado com consciência 
e mantido no interior do veículo; 

 Como medida de segurança o uso de máscaras se torna obrigatório em todas as 
áreas da empresa. Seguem as orientações para o uso correto: 
- O uso de máscara de tecido como uma barreira complementar aos demais 
cuidados mencionados neste documento; 

 
- As máscaras de tecido devem ser de uso pessoal e não podem ser compartilhadas; 

 
- Deve-se colocá-la com a mão previamente higienizada de modo a cobrir a boca e 
o nariz, de modo que a mesma fique bem ajustada à face; 

 
- Após a colocação da máscara deve ser evitado o contato com a face como um todo;  

 
- Caso precise ajustá-la durante o uso, faça-o pelas laterais e com a mão higienizada;  

 
- Para retirar higienize as mãos previamente e não toque na parte da frente da máscara. 
Retire-a pelas laterais de forma a evitar qualquer contato da face e mãos com a parte 
externa da máscara com o rosto; 

 
- Caso não seja possível proceder com a desinfecção imediata da mesma, colocar em um 
saco plástico ou de papel, bem fechado, e só abrir quando puder proceder com a 
desinfecção; não deixar a máscara sobre mesas ou balcões pois isso facilita a 
contaminação do ambiente;  

 
- A máscara deverá ser imersa em solução de hipoclorito de sódio 0,1% (50 ml de água 
sanitária a 2 a 2,5% para cada litro de água) por 15 minutos e depois proceder com o 
enxágue em água limpa, colocando a mesma em seguida para secar;  

 
- A máscara doméstica deve ser utilizada por um período curto (inferior a 2 horas), caso 
fique úmida a mesma deve ser substituída. 

 
 

 ATENÇÃO: a utilização de máscara não elimina as medidas de higiene e 
distanciamento citadas anteriormente; 

 Qualquer situação adversa deve ser informada e direcionada a Equipe SSMA, por 
meio do e-mail: ssma@fiesc.com.br. 
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Protocolo serviços terceiros 
 

Procedimento de segurança ao retorno das atividades – terceiros 

 
Os procedimentos e orientações descritos neste documento aplicam-se as empresas 
terceirizadas que irão realizar atividades nas entidades SESI/SENAI/FIESC/IEL. 

Este procedimento deverá ser aplicado a todas as empresas contratadas por licitação, 
compras diretas de obras, serviços de engenharia e/ou serviços de mão de obra 
terceirizados de forma a atender à legislação, assim como, preservar a integridade física e 
a saúde dos trabalhadores contratados para os serviços. 

 
ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE 

 Os colaboradores da empresa prestadora de serviço que apresentarem quaisquer 
sintomas relacionados à COVID-19 terão o acesso às unidades bloqueado; 

 A execução dos trabalhos deve ser planejada de modo a ser realizada em 
horário/período em que haja o menor fluxo de pessoas na Unidade; 

 Fica OBRIGATÓRIO o uso de máscara (de tecido ou superior) para a realização dos 
serviços contratados; 

 Ao circular pelos corredores o colaborador da empresa contratada deve evitar 
manter contato das mãos com objetos compartilhados, mesas, portas ou 
maçanetas; 

 Quando o contato das mãos com equipamentos e corrimões for necessário, deve-se 
higienizar as mãos com álcool em gel disponível nos ambientes compartilhados; 

 Deve ser mantido o distanciamento seguro tanto entre os profissionais terceiros, 
como entre os colaboradores das Unidades; 

 O acesso simultâneo aos sanitários coletivos deve ser evitado; 
  

 

ORIENTAÇÕES PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 É de responsabilidade da Contratada, planejar e executar suas atividades de modo 
a prevenir incidentes de trabalho, preservar a saúde de seus empregados e o meio 
ambiente; 

 A contratada é responsável pelos atos e atitudes de seus empregados ou 
subcontratados decorrentes da inobservância dos Procedimentos de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente; 

 Em caso de sub-contratação é de responsabilidade da contratada divulgar e fazer 
cumprir todas as Leis, procedimentos e qualquer regra estabelecida de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente; 
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 A contratada deverá nomear uma pessoa responsável, com experiência específica 
para cumprir as obrigações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente; 

 A contratada é responsável pelo fornecimento dos EPIs (Equipamento de Proteção 
Individual), com CA (Certificado de Aprovação) adequados ao tipo de risco que a 
atividade oferecer; 

 A contratada é responsável pelo fornecimento dos EPC's (Equipamentos de 
Proteção Coletiva) e outros equipamentos adequados ao tipo de serviço e em boas 
condições de funcionamento que se fizerem necessários para a execução do serviço 
contratado; 

 Participação de todos os funcionários da contratada na Integração de Segurança do 
trabalho, antes do início das atividades in loco; 

 Obrigatoriedade da contratada à apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional 
(ASO), previsto em lei, confirmando as condições de saúde, bem como toda 
documentação referente a capacitação e treinamentos de seus funcionários e que 
estejam de acordo com as atividades a serem executadas; 

 O Técnico de Segurança do Trabalho, o responsável da área ou integrantes da CIPA 
poderão suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente ou 
situações inseguras que ameacem a integridade física de funcionários da 
contratada, colaboradores ou das instalações da contratante. 

Para obter maiores informações, entre em contato com a Equipe SSMA/FIESC: 
ssma@fiesc.com.br. 
 
Escolas - protocolo retorno atividades 
 

Procedimento de segurança ao retorno gradativo das atividades - escolas 

 
Os procedimentos e orientações descritos neste documento são aplicados aos 

colaboradores e alunos das escolas e faculdades SESI/SENAI. 

O retorno dos serviços e aulas nas escolas e faculdades, se dará a partir do dia 
27/01/2021, de acordo com o plano de retomada das atividades econômicas, publicado em 
14/12/2020, pelo do governo do estado de Santa Catarina. 

 
 

1. Quanto às equipes de trabalho: 
 
 

 Compete a cada Gerência/Coordenação determinar e convocar as áreas e cargos 
que deverão retomar as atividades presenciais; 

 A convocação deve considerar os colaboradores fora do grupo de risco e que não 
apresentem sintomas característicos de COVID-19; 



13 

13 
  

 Sempre que o registro de ponto for realizado fisicamente (biometria ou crachá), o 
colaborador deverá imediatamente higienizar as mãos e antebraços com água e 
sabonete ou álcool em gel. 

 Ao circular pelos corredores deve-se evitar manter contato das mãos com objetos 
compartilhados, impressoras, mesas, portas ou maçanetas; 

 Quando o contato das mãos com documentos, equipamentos e corrimões for 
necessário, deve-se higienizar logo em seguida. 

 Ao tossir e espirrar, recomenda-se cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável 
e higienize as mãos assim que possível. Na falta de um lenço, deve-se utilizar o 
antebraço – nunca as mãos (atitude recomendada pelos especialistas em saúde para 
reduzir a circulação do vírus da gripe); 

 Nas áreas administrativas (recepção, secretária, coordenação) deve ser respeitado 
o distanciamento seguro entre os colaboradores; 

 As reuniões presenciais devem ser evitadas, assim como, o contato próximo com 
outras pessoas e grupos; 

 As portas e janelas devem ser mantidas abertas durante toda a jornada de trabalho, 
facilitando a circulação de ar;  

 A higienização dos ambientes como salas de aula, banheiros, objetos de uso coletivo 
e superfícies de uso intenso, deve ser reforçada, sendo realizada no mínimo, uma 
vez antes no início das aulas, antes do intervalo e após o intervalo e na troca de turno. 
No almoço, seguir o mesmo processo do intervalo. Reforçar a limpeza para educação 
infantil. 

 A equipe responsável pelo asseio e conservação da Unidade deve receber reforço 
quanto às orientações sobre as boas práticas de higiene; 

 As lixeiras devem ser mantidas próximas às portas de saída de cada sala; 
 Deve ser evitado qualquer tipo de contato físico com os demais colaboradores como 

abraços, beijos e apertos de mãos. Deve-se adotar um comportamento amigável, 
preferindo sempre cumprimentar com um sorriso no rosto; 

 As mãos e antebraços devem se higienizadas sempre antes e depois das refeições; 
 Ao utilizar os carros da frota, a higiene e bons hábitos devem ser observados. 

 
 
2. Quanto aos Estudantes: 
 
 

 Somente deverão se dirigir às escolas e faculdades os estudantes que participarão 
das aulas no formato presencial; 

 Alunos com sintomas característicos de COVID-19 e/ou pertencerem ao grupo de 
risco devem: 
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a. Deixar imediatamente de comparecer às atividades nas escolas/faculdades e buscar 
orientação médica; 
b. Entrar em contato com a Unidade Escolar/Faculdade para obter maiores 
informações quanto aos procedimentos a serem adotados. 

 A Unidade Escolar deve providenciar alternativas para que os alunos 
impossibilitados de acompanhar as aulas presenciais possam realizar atividades no 
formato remoto;  

 Quando circular pelos corredores e encostar em documentos, objetos, mesas, 
portas, maçanetas, corrimões e outros deve-se imediatamente, higienizar as mãos 
com água e sabonete ou álcool em gel; 

 Nas salas de aula deve-se manter o distanciamento seguro entre os alunos. Caso, a 
estrutura física seja reduzida, o professor/orientador deve buscar outra área da 
Unidade que permita a manutenção do distanciamento seguro entre os alunos; 

 Ao tossir e espirrar, recomenda-se cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável 
e higienize as mãos assim que possível. Na falta de um lenço, deve-se utilizar o 
antebraço – nunca as mãos (atitude recomendada pelos especialistas em saúde para 
reduzir a circulação do vírus da gripe); 

 Caso encontre o ambiente em condições sanitárias desfavoráveis, os responsáveis 
pela Unidade devem ser informados imediatamente; 

 Deve ser evitado qualquer tipo de contato físico com os demais colaboradores como 
abraços, beijos e apertos de mãos; 

 As mãos e antebraços devem se higienizadas sempre antes e depois das refeições. 

 
Protocolo de segurança no trabalho 

 
Procedimento de segurança ao retorno gradativo das atividades – treinamentos 

 
Os procedimentos e orientações descritos neste documento são aplicados para as 

atividades relacionadas a aplicação dos cursos de Saúde e Segurança previstos nas Normas 
Regulamentadoras (Presencial, Semi Presencial e In Company) e outros treinamentos 

 
 

1. Quanto às equipes de trabalho: 
 
 

 Compete a cada Gerência/Coordenação determinar e convocar os profissionais que 
deverão retomar as atividades presenciais; 

 A convocação deve considerar os colaboradores fora do grupo de risco e que não 
apresentem sintomas característicos de COVID-19; 
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 Sempre que o registro de ponto for realizado fisicamente (biometria ou crachá), o 
colaborador deverá imediatamente higienizar as mãos e antebraços com água e 
sabonete ou álcool em gel. 

 Ao circular pelos corredores deve-se evitar manter contato das mãos com objetos 
compartilhados, impressoras, mesas, portas ou maçanetas; 

 Quando o contato das mãos com documentos, equipamentos e corrimões for 
necessário, deve-se higienizar logo em seguida. 

 Ao tossir e espirrar, recomenda-se cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável 
e higienize as mãos assim que possível. Na falta de um lenço, deve-se utilizar o 
antebraço – nunca as mãos (atitude recomendada pelos especialistas em saúde para 
reduzir a circulação do vírus da gripe); 

 Nas áreas administrativas (recepção, secretária, coordenação) deve ser respeitado 
o distanciamento seguro entre os colaboradores; 

 As portas e janelas devem ser mantidas abertas durante toda a jornada de trabalho, 
facilitando a circulação de ar;  

 A higienização dos ambientes como salas de aula, banheiros, objetos de uso coletivo 
e superfícies de uso intenso, deve ser reforçada, sendo realizada no mínimo, uma 
vez a cada período, além da disponibilização de recursos para higienização 
individual; 

 A equipe responsável pelo asseio e conservação da Unidade deve receber reforço 
quanto às orientações sobre as boas práticas de higiene; 

 As lixeiras devem ser mantidas próximas às portas de saída de cada sala; 
 Deve ser evitado qualquer tipo de contato físico com os demais colaboradores como 

abraços, beijos e apertos de mãos. Deve-se adotar um comportamento amigável, 
preferindo sempre cumprimentar com um sorriso no rosto; 

 As mãos e antebraços devem se higienizadas sempre antes e depois das refeições; 
 Ao utilizar os carros da frota, a higiene e bons hábitos devem ser observados. 

 
 
2. Quanto aos Alunos: 
 
 

 Somente poderão participar de treinamentos presenciais alunos que não pertencem 
ao grupo de risco e que não apresentem sintomas característicos de COVID-19; 

 Para os alunos com sintomas característicos de COVID-19 e/ou pertencentes ao 
grupo de risco deve-se disponibilizar meios alternativos para a participação da 
capacitação; 

 A Unidade deve providenciar alternativas para que os alunos impossibilitados de 
acompanhar as aulas presenciais possam realizar atividades no formato remoto;  
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 Quando circular pelos corredores e encostar em documentos, objetos, mesas, 
portas, maçanetas, corrimões e outros deve-se imediatamente, higienizar as mãos 
com água e sabonete ou álcool em gel; 

 Nas salas de aula deve-se manter o distanciamento seguro entre os alunos. Caso, a 
estrutura física seja reduzida, instrutor deve dividir o grupo ou buscar outra área da 
Unidade que permita a manutenção do distanciamento seguro entre os alunos; 

 A sala de aula deve ser organizada de modo que os participantes não se sentem de 
frente um para o outro; 

 O ambiente de aula deve ser amplo e arejado. As janelas devem ser mantidas 
abertas e sempre que possível transferir as atividades para ambientes ao ar livre ou 
ambientes que possibilitem boa ventilação, mantendo as distâncias de segurança 
indicadas; 

 Deve ser disponibilizado no local da aula ou em área próxima, dispensador ou 
recipiente contendo álcool em gel 70%, para a higiene das mãos; 

 Ao tossir e espirrar, recomenda-se cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável 
e higienize as mãos assim que possível. Na falta de um lenço, deve-se utilizar o 
antebraço – nunca as mãos (atitude recomendada pelos especialistas em saúde para 
reduzir a circulação do vírus da gripe); 

 Deve ser evitado qualquer tipo de contato físico com os demais alunos e 
colaboradores como abraços, beijos e apertos de mãos; 

 Não devem ser realizadas atividades que promovam o contato/toque entre os 
alunos e professores; 

 Todas medidas de segurança – utilização de máscara de tecido ou cirúrgica, 
higienização das mãos e distanciamento mínimo de 02 metros - devem ser adotadas 
por período integral da capacitação, inclusive nas aulas práticas; 

 Os materiais e insumos, como cintos de segurança, extintores de incêndio, 
empilhadeiras, devem ter seus pontos de contato higienizados caso forem, de 
alguma forma, compartilhados entre alunos e professores. Deste modo, deve ser 
disponibilizado álcool 70% Spray, bem como pano multiuso descartável para que 
seja efetuada a higienização dos equipamentos a cada troca de usuário. 

 Quando o treinamento for realizado in company (dentro das instalações da 
indústria), o instrutor e/ou profissional do SESI responsável, deve alinhar todas as 
medidas de segurança previamente a execução da capacitação. 

 

 

 



17 

17 
  

Os procedimentos e orientações descritos neste documento são aplicados aos serviços do 
SESI: Cursos, Assessorias, Consultorias, Monitoramento de Gestão Viva+ e Elaboração 
de Programas (PPRA, PCMAT/PPC), Laudos (LTCAT, LI e LP), Mapeamento de Acidente 
e Análise Ergonômica do Trabalho. 

 
 
1. Orientações Gerais 
 
 
 
1. Para os casos de colaboradores integrantes do grupo de risco, colaboradores com 

sintomas de gripes/resfriados e/ou com sensação de mal-estar realizar procedimentos 
conforme descritos nos protocolos e fluxos publicados internamente pela área de SSMA 
e GEPES.  

 
 
2. As atividades de Segurança do Trabalho devem ocorrer preferencialmente de forma 
remota e, sempre que possível em home office. A realização de atividade no cliente 
somente deve ocorrer em situações de extrema necessidade. 
 
 
3. Compete a Coordenadoria e Supervisão de Saúde organizar e convocar os 
trabalhadores que deverão realizar atividades presenciais (no cliente ou na unidade do 
SESI). Deve-se prever um mínimo de 10% e máximo de 50% de colaboradores da equipe em 
atividade presencial. 
 
 
4. Quando o profissional precisar ir até a unidade do SESI, organizar para que ocorra 
em forma de rodízio, evitando aglomerações e um número excessivo de pessoas no 
escritório.- Organizar os postos de trabalho garanta um distanciamento seguro entre as 
pessoas (o aparelho telefônico pode ser alterado de lugar sem mudança do ramal). 
 
 
5. A equipe de profissionais que realizar atividades presenciais, se possível, aferir a 
temperatura com termômetro laser antes de iniciar suas as atividades Caso algum membro 
da equipe apresente temperatura superior a 37,5°C, deverá contatar seu superior 
imediato. 
 
 
6. Cada regional deve estabelecer canal de comunicação direto entre equipe 
operacional com supervisor, médico do SESI e coordenadores, onde todas as unidades 
possam esclarecer dúvidas sobre Coronavírus, assim como procedimentos e condutas 
necessárias. 
 
 
7. Em data anterior à data da realização da atividade presencial o coordenador de 
saúde da respectiva regional realizará reunião/capacitação (on line) de alinhamento sobre 
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os procedimentos e condutas preventivas individuais como a higiene das mãos e ambiente, 
o uso de máscara, entre outros processos que serão adotados na rotina de execução dos 
serviços e no atendimento aos clientes. Ação direcionada à equipe operacional do serviço 
(atendentes recepção, engenheiros, técnicos, estagiários, apoio, equipe de limpeza, entre 
outros). 
 
 
8. A Coordenação de Saúde deve manter os profissionais sempre atualizados sobre as 
regras e comportamentos seguros para prevenção do COVID-19. 
 
 
9. Colaboradores que necessitarem adentrar ou permanecer nas dependências da 
unidade do SESI devem usar Máscara de tecido ou modelo cirúrgica, trocando no mínimo 
a cada 4 horas ou sempre que estiver úmida.  
 
 
10. Manter procedimento constante de lavar as mãos com água e sabão e usar álcool 
em gel. Não tocar com as mãos a boca, nariz, olho ou toda superfície do rosto. 
 
 

11. Não cumprimentar clientes e colegas de trabalho com apertos de mãos, abraços ou 
beijos. 

 
 
12. Ao chegar em casa higienizar o calçado, celular, acessórios, tomar banho e lavar o 
uniforme utilizado. 
 
 
13. Evitar o uso de adornos que dificultam a higiene das mãos e acumulam sujidade 
(anel, relógio, pulseira, bracelete, brincos, colares, etc).  
 
 
14. Evitar acúmulo de materiais e papéis sobre as mesas, manter o mínimo possível, 
somente o indispensável para realização do trabalho. 
 
 
15. Manter espaçamento mínimo entre as pessoas de 1,5 a 2m nas atividades. 
 
 

16. Não realizar atividades com compartilhamento de materiais e acessórios. 
 
 
17. Organizar locais específico para alimentação e garantir que não ocorra 
aglomeração no local, garantindo o espaçamento de 1,5 a 2m de distância. 
 
 
18. Equipe técnica oferecerá orientação à Saúde e Segurança dos Trabalhadores das 
Indústrias, a distância e/ou online, por meio de e-mail, S+ e outras mídias sociais 
pertinentes às necessidades de acesso dos clientes.   
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19. A Regional deverá comunicar aos clientes antecipadamente como se dará o 
retorno das atividades, as medidas restritivas e as condutas que serão adotadas na 
prestação dos serviços. 
2. Critérios para atividades Presenciais ou Não Presenciais 
 

1. Avaliação Ambiental  
 

Considerando que as atividades industriais não estão ocorrendo em condições 
normais e portanto, a amostra pode não ser representativa 

Considerando que, praticamente todas as medições exigem contato direto com o 
trabalhador. 

A atividade poderá ser realizada, somente quando a medição for indispensável para 
determinar meio de proteção ao trabalhador ou por exigência do cliente. Desde que 
seguindo todas as orientações do protocolo de prevenção ao COVID19.  

 
 
2. PPRA, MRA, LTCAT, LI e LP 
 
2.2.1 Emissão da versão 1.0 - contratos de novos 

Considerando atividades de Avaliação Ambiental se mantém suspensa.  

Considera-se exceção as avaliações de calor e iluminamento, tendo em vista que não 
envolvem contato com o trabalhador. Caso necessário estas medições poderão ser 
realizadas. 

Considerando que as atividades industriais não estão ocorrendo em condições 
normais e por isso, o levantamento de dados e coleta de amostra tende a não ser 
representativa. 

A atividade se mantém suspensa, exceto se a atividade for indispensável para 
determinar meio de proteção ao trabalhador.  

Caso a empresa tenha PPRA, mesmo que não tenham sido elaborados pelo SESI, este 
deverá ser considerado para adoção das medidas preventivas, até que seja possível 
realizar o levantamento de dados e medições. 

 
2.2.2 Emissão da versão 2.0 - contratos de renovação 

Considerando que não existe a necessidade de levantamento de dados e medições 
para emissão das versões 2.0 dos Programas, Mapeamento de Acidente e Laudos, a 
atividade deve ocorrer normalmente. Preferencialmente executada em home office. 
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Optar pela apresentação e entrega digital, realizando entrega física somente em casos 
de extrema necessidade. 

 
 
3. Monitoramento 

Considerando a possibilidade de realizar o Monitoramento Não Presencial, deve-se 
priorizar a realização de forma remota e preferencialmente em home office. 

O Monitoramento Presencial somente deve ocorrer quando a visita do profissional 
for indispensável para dar encaminhamento às ações de mudanças e atualização dos 
Laudos e Programas. 

 
 
 
4. Assessoria de Engenheiro, Técnico e Ergonomista 
 

Considerando a possibilidade de realizar Assessoria de forma remota, deve-se 
priorizar a realização neste formato, negociando previamente com o cliente. Quando 
executado de forma remota realizar preferencialmente em home office. 

A Assessoria presencial poderá ser executada se o cliente assim exigir ou quando a 
visita do profissional for indispensável para prestação do serviço. 

 
 
 
5. Análise Ergonômica 
 

Considerando que parte do processo de elaboração da análise pode ser realizada a 
distância deve-se priorizar a realização neste formato, negociando previamente com 
o cliente. Quando executado de forma remota realizar preferencialmente em home 
office. 

A atividade de coleta de dados presencial poderá ser executada quando a visita do 
profissional for indispensável para prestação do serviço. Porém deve ser considerado 
que as atividades industriais não estão ocorrendo em condições normais e portanto, 
a amostra pode não ser representativa 

 
 
6. PCMAT e Proteções Coletivas 
 

A coleta de dados para elaboração destes documentos poderá ser executada quando 
a visita do profissional for indispensável para prestação do serviço. Porém deve ser 
considerado que as atividades não estão ocorrendo em condições normais e portanto, 
a amostra pode não ser representativa. 
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As atividades administrativas, como levantamento e confirmação de dados da FDE, 
aprovação dos layouts do canteiro de obras e demais atividades não é feita no 
ambiente do cliente, logo se mantém de forma remota, preferencialmente em home 
office. 

Apresentação, entrega e aprovação dos relatórios devem ser realizado em formato 
digital. 

 
 
7. Inspeção com SEIF 
 

Considerando que a prestação do serviço baseia-se no deslocamento quinzenal até a 
obra para inspeção dos aspectos definidos no produto, deve ser organizado junto a 
empresa a redução do número de visitas presenciais, transformando respectivamente 
em atendimento em home office, sem prejuízo no número de horas acordados em 
contrato. Caso a empresa exija a visita presencial poderá ser executada para 
prestação do serviço. 

Nas atividades em home office, em comum acordo com a empresa, pode ser demanda 
a atividade de inspeção para um responsável designado pela empresa. 

Apresentação, entrega e aprovação dos relatórios devem ser realizado em formato 
digital. 

 
 
8. Consultorias em NR-10, NR-12 e NR-33 
 

Optar por atividade em home office sempre que possível, solicitando auxílio das 
empresas para levantamento e envio das informações (fotos, vídeos, textos 
explicativos, manuais. 

Considerando a necessidade de desenvolver parecer técnico para determinação de 
medidas de segurança, onde o levantamento in loco é indispensável, a visita 
presencial poderá ser executada para prestação do serviço, desde que tomadas as 
precauções de distanciamento entre as pessoas, uso de EPIs e higienização 
necessária. 

Entrega de documentos, aprovação de relatórios e modelos e apresentação de 
relatórios deve ser realizada em formato digital. 

 
 
9. Cursos de Normas Regulamentadoras - NRs 
 

Os cursos de NRs podem ser na modalidade presencial, semipresencial (parte do curso 
EaD e parte presencial) ou EaD (totalmente à distância). 
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2.9.1 Cursos Presenciais 

Mantida a operação para os cursos in company  (dentro das instalações da indústria), 
liberado para as indústrias que estão com as atividades autorizadas. Para estes 
atendimentos, visando a segurança de todos, orienta-se seguir os protocolos de 
segurança. 

 
2.9.2 Cursos Semipresenciais 

Mantida a operação para os cursos in company  (dentro das instalações da indústria), 
liberado para as indústrias que estão com as atividades autorizadas. Para estes 
atendimentos, visando a segurança de todos, orienta-se seguir os protocolos de 
segurança.  

 
2.9.3 Cursos EaD 

Operação mantida normalmente. 

 
 
 
3. Prevenção nas Atividades no cliente 
 
 
1. Em casos excepcionais, caso seja necessário, a visita in loco deverá ser realizada por 

apenas um profissional (Técnico ou Engenheiro). 
 
 
2. Colaboradores que necessitarem realizar atividades presenciais nos clientes devem 
usar Máscara de tecido ou modelo cirúrgica e óculos de proteção ou, quando não 
disponível, pode-se optar por protetor facial em acetato. 
 
 
3. O profissional deve portar, em atividade externas, recipiente contendo álcool gel 
70%, para uso individual. 
 
 
4. Sempre que possível, proceder a lavação das mãos com água e sabão, no mínimo a 
cada 2 horas ou sempre que em contato com qualquer superfície potencialmente 
contaminada. 
 
 
5. Manter espaçamento mínimo entre as pessoas de 1,5 a 2m nas atividades. 
 
 
6. Não realizar atividades que promovam o contato/toque entre as pessoas. 
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7. Sempre que for necessário coletar a assinatura da empresa ou do trabalhador, solicitar 
que a pessoa higienize as mãos com álcool gel antes. 
 
 
8. Os engenheiros e técnicos devem alinhar e validar com representantes da área de 
Recursos Humanos e/ou Saúde e Segurança das Empresas contratantes do serviço as 
normas e procedimentos seguros na prestação do serviço.  
 
 
9. Sempre que possível transferir as atividades que habitualmente são realizadas em 
salas para ambientes mais amplos, espaços ao ar livre ou ambientes que possibilitem boa 
ventilação. 
 
 
4. Uso de veículos 
 
 

1. Evite, sempre que possível compartilhar veículos da empresa. 
 
 
2. Dentro dos veículos deve estar disponível recipiente com álcool gel 70% para 
higiene das mãos. 
 
 
3. Mantenha a ventilação natural dentro dos veículos através da abertura das janelas. 
 
 
4. Quando for necessária a utilização do sistema de ar condicionado, deve se evitar a 
recirculação do ar. 
 
 
5. Deve ser realizado a higienização do veículo antes e depois do uso, dos locais que 
são mais frequentemente tocados pelos trabalhadores como: volantes, marcha, freio de 
mão, maçanetas e etc. deve ser higienizado esfregando, por 20 segundos, com pano limpo 
ou papel toalha embebido com álcool 70%, ou produto sanitizante. 
 

5. Treinamentos e Capacitações (Presenciais e Semi-presenciais) 

  
5.2.1 Organizar o ambiente para manter espaçamento entre os alunos de no mínimo 2m, e 

do professor de no mínimo 3m dos alunos. Se necessário, para atender a medida, dividir 
o grupo ou transferir aula para outro local; 

  
5.2.2 Nunca organizar a sala de modo que os participantes sentem-se de frente um para 

o outro; 
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5.2.3 O ambiente de aula deve ser amplo e arejado. Manter as janelas abertas e sempre que 

possível transferir as atividades para ambientes ao ar livre ou ambientes que possibilitem 
boa ventilação, mantendo as distâncias de segurança preconizadas; 

  
5.2.4 Disponibilizar no local, dispensador ou recipiente contendo álcool gel 70%, para 

fomentar a higiene das mãos; 

  
5.2.5 Não realizar atividades que promovam o contato/toque entre os alunos e professores; 

 
5.2.6 Todos os participantes devem utilizar máscara de tecido ou máscara modelo 

cirúrgico; 
 

5.2.7 Durante as atividades práticas também devem ser adotadas as mesmas medidas de 
distanciamento, uso de máscara e higienização com álcool 70%; 

 
5.2.8 Os materiais e insumos, como cintos de segurança, extintores de incêndio, 

empilhadeiras, devem ter seus pontos de contato higienizados se forem, de alguma 
forma, compartilhados entre alunos e professores.    

 
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS 

 
Quando houver necessidade de realizar, em casos especiais. 

1 – No escritório realizar: 

 Calibração; 
 Higienização dos equipamentos; 
 Embalagem em plástico filme. 

 
2 – Na empresa: 

 Higienizar as mãos com álcool; 
 Colocar as luvas; 
 Higienizar os equipamentos (para que o cliente se certifique que os mesmos estão 

assepsiados); 
 Colocar os equipamentos no cliente; 
 Higienizar sempre a caneta utilizada para as assinaturas; 
 Ao retirar os equipamentos do cliente, higienizá-los e guarda-los. 

 
3 – Retorno ao escritório: 

 Retirar o plástico filme; 
 Higienizar os equipamentos e guarda-los. 

 
*Lembre-se sempre de levar os itens abaixo: 
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- Álcool; 

- Pano para higienização; 

- Luvas; 

- Máscara; 

- Protetor facial; 

- Plástico filme (caso precise utilizar o equipamento para mais de uma avaliação). 

PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA AO RETORNO GRADATIVO DAS ATIVIDADES – 
TREINAMENTOS 

 
Os procedimentos e orientações descritos neste documento são aplicados para as 

atividades relacionadas a aplicação dos cursos de Saúde e Segurança previstos nas Normas 
Regulamentadoras (Presencial, Semi Presencial e In Company) e outros treinamentos 

O retorno deste serviço se dará a partir do dia XX/XX, de acordo com o plano de 
retomada das atividades econômicas, publicado em XX/XX, pelo do governo do estado de 
Santa Catarina. 

 
 

1. Quanto às equipes de trabalho: 
 
 

 Compete a cada Gerência/Coordenação determinar e convocar os profissionais que 
deverão retomar as atividades presenciais; 

 A convocação deve considerar os colaboradores fora do grupo de risco e que não 
apresentem sintomas característicos de COVID-19; 

 Sempre que o registro de ponto for realizado fisicamente (biometria ou crachá), o 
colaborador deverá imediatamente higienizar as mãos e antebraços com água e 
sabonete ou álcool em gel. 

 Ao circular pelos corredores deve-se evitar manter contato das mãos com objetos 
compartilhados, impressoras, mesas, portas ou maçanetas; 

 Quando o contato das mãos com documentos, equipamentos e corrimões for 
necessário, deve-se higienizar logo em seguida. 

 Ao tossir e espirrar, recomenda-se cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável 
e higienize as mãos assim que possível. Na falta de um lenço, deve-se utilizar o 
antebraço – nunca as mãos (atitude recomendada pelos especialistas em saúde para 
reduzir a circulação do vírus da gripe); 

 Nas áreas administrativas (recepção, secretária, coordenação) deve ser respeitado 
o distanciamento seguro entre os colaboradores; 
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 As portas e janelas devem ser mantidas abertas durante toda a jornada de trabalho, 
facilitando a circulação de ar;  

 A higienização dos ambientes como salas de aula, banheiros, objetos de uso coletivo 
e superfícies de uso intenso, deve ser reforçada, sendo realizada no mínimo, uma 
vez a cada período, além da disponibilização de recursos para higienização 
individual; 

 A equipe responsável pelo asseio e conservação da Unidade deve receber reforço 
quanto às orientações sobre as boas práticas de higiene; 

 As lixeiras devem ser mantidas próximas às portas de saída de cada sala; 
 Deve ser evitado qualquer tipo de contato físico com os demais colaboradores como 

abraços, beijos e apertos de mãos. Deve-se adotar um comportamento amigável, 
preferindo sempre cumprimentar com um sorriso no rosto; 

 As mãos e antebraços devem se higienizadas sempre antes e depois das refeições; 
 Ao utilizar os carros da frota, a higiene e bons hábitos devem ser observados. 

 
 
2. Quanto aos Alunos: 
 
 

 Somente poderão participar de treinamentos presenciais alunos que não pertencem 
ao grupo de risco e que não apresentem sintomas característicos de COVID-19; 

 Para os alunos com sintomas característicos de COVID-19 e/ou pertencentes ao 
grupo de risco deve-se disponibilizar meios alternativos para a participação da 
capacitação; 

 A Unidade deve providenciar alternativas para que os alunos impossibilitados de 
acompanhar as aulas presenciais possam realizar atividades no formato remoto;  

 Quando circular pelos corredores e encostar em documentos, objetos, mesas, 
portas, maçanetas, corrimões e outros deve-se imediatamente, higienizar as mãos 
com água e sabonete ou álcool em gel; 

 Nas salas de aula deve-se manter o distanciamento seguro entre os alunos. Caso, a 
estrutura física seja reduzida, instrutor deve dividir o grupo ou buscar outra área da 
Unidade que permita a manutenção do distanciamento seguro entre os alunos; 

 A sala de aula deve ser organizada de modo que os participantes não sentem-se de 
frente um para o outro; 

 O ambiente de aula deve ser amplo e arejado. As janelas devem ser mantidas 
abertas e sempre que possível transferir as atividades para ambientes ao ar livre ou 
ambientes que possibilitem boa ventilação, mantendo as distâncias de segurança 
indicadas; 
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 Deve ser disponibilizado no local da aula ou em área próxima, dispensador ou 
recipiente contendo álcool em gel 70%, para a higiene das mãos; 

 Ao tossir e espirrar, recomenda-se cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável 
e higienize as mãos assim que possível. Na falta de um lenço, deve-se utilizar o 
antebraço – nunca as mãos (atitude recomendada pelos especialistas em saúde para 
reduzir a circulação do vírus da gripe); 

 Deve ser evitado qualquer tipo de contato físico com os demais alunos e 
colaboradores como abraços, beijos e apertos de mãos; 

 Não devem ser realizadas atividades que promovam o contato/toque entre os 
alunos e professores; 

 Todas medidas de segurança – utilização de máscara de tecido ou cirúrgica, 
higienização das mãos e distanciamento mínimo de 02 metros - devem ser adotadas 
por período integral da capacitação, inclusive nas aulas práticas; 

 Os materiais e insumos, como cintos de segurança, extintores de incêndio, 
empilhadeiras, devem ter seus pontos de contato higienizados caso forem, de 
alguma forma, compartilhados entre alunos e professores. Deste modo, deve ser 
disponibilizado álcool 70% Spray, bem como pano multiuso descartável para que 
seja efetuada a higienização dos equipamentos a cada troca de usuário. 

 Quando o treinamento for realizado in company (dentro das instalações da 
indústria), o instrutor e/ou profissional do SESI responsável, deve alinhar todas as 
medidas de segurança previamente a execução da capacitação. 

 
Além disso, foi desenvolvido um sistema de monitoramento dos colaboradores e estudantes 
através da Web, o Corona Dados. 
 
A Cora na Educação é um sistema web para acompanhamento e monitoramento de sintomas 
em massa e, compõe o pacote Protocolo Corona. Ela monitora as pessoas diariamente, e pode 
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identificar desde o início, os primeiros sintomas da COVID-19 em todos os trabalhadores e 
estudantes cadastrados no sistema. 
 
Com a Cora na Educação, a Escola consegue identificar os sintomas desde o início. 

Identificar quem está com sintomas da COVID-19 permite tomar ações de: 

- Isolamento; 
- Confirmação (clínica ou com testes); 
- Acompanhamento do trabalhador; 
- Definição do momento seguro para o retorno do colaborador e/ou estudante 

afastado. 

Realizando esses procedimentos com o sintomático e com quem ele teve contato, é possível 
reduzir exponencialmente a transmissão do vírus pela população. 
 
Capacidades instaladas no SENAI em Massaranduba 
 
As salas de aula foram organizadas, seguindo o que determina os protocolos de orientação 
de retorno às aulas do SESI-SENAI; (capacidade específica do estabelecimento) 
b. Os laboratórios foram organizados, seguindo o que determina os protocolos de 
orientação de retorno às aulas do SESI-SENAI;(capacidade específica do estabelecimento). 
c. A escola definiu local para o atendimento para as pessoas que apresentarem temperatura 
superior a 37,8%. 
 

4. NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO 
 
Segundo o Plano de Contingência do estado de S/C, foram definidos três níveis de 
prontidão a saber: Preparação, Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação1) e 
Recuperação. 
 
 

ETAPAS SUBFASES CARACTERÍSTICAS 

Preparação Antes de receber o 
estudante. Descrever as 
adequações realizadas. 

- Identificar o local para 
aferição de Temperatura; 
-Providenciar a compra de 
EPIs para Escola 
-Adequação dos ambientes 
escolares; 
-Levantamento dos 
estudantes e colaboradores 
que são do grupo de risco; 

                                                 
1 A mitigação se caracteriza como um nível de prontidão que faz parte de uma etapa de resposta. 
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-Formação de 
colaboradores e estudante 
com orientações dos 
protocolos de segurança; 
  

Resposta (Contenção) (por vezes, subdividida em 
simples no início e 
alargada quando já há 
casos no país/estado) 

-Monitoramento dos 
estudantes e colaboradores 
pelo Corona Dados; 
-Realizar a aferição de 
temperatura; 
 

Resposta (Mitigação) (podendo, se houver 
medidas muito firmes 

como testagem 
generalizada, isolamento 

de casos e impedimento de 
entradas chegar até à 

Supressão) 

-Orientar estudantes e 
colaboradores com caso 
suspeito e casos 
confirmados; 
- Acompanhar estudantes e 
docentes que apresentarem 
dificuldades emocionais; 
 

Recuperação Caracteriza-se inicialmente 
pela redução do contágio e 
óbitos e controle parcial da 

epidemia, sustentada em 
indicadores oficiais de 
evolução de taxas de 

contágio e de ocupação de 
atendimento hospitalar. 

Descrever as ações que 
serão realizadas quando 
chegarmos a este estágio.  

 

5. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA 
 
Seguindo o que determina o Plano de Contingência Estadual, a 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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6.1 Diretrizes, dinâmicas e Ações Operacionais (DAOP) de Medidas Sanitárias 

 
A Escola segue as diretrizes definidas no seu protocolo de retorno às aulas.  O protocolo está 
disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/1r1FyIkoyyz2sVz9kDiMPCG5BQBg0BP-v/edit e os 
demais protocolos apresentados neste documento.  
 
Na sequência apresentamos no quadro com algumas ações das medidas sanitárias adotadas 
na Escola. 
 
 

 O QUÊ (AÇÃO) ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

Medição de 
temperatura de toda 
comunidade escolar 

Entrada da 
Escola 

 
Diariamente 

 
Equipe de 
recepção 

Controle de 
acesso 

1 aparelhos de 
medição de 
temperatura  

Higiene das mãos 
de todos os 
membros da 
comunidade escolar 

Entrada da 
Escola 
entradas dos 
setores 
administrativo
s, cantina, sala 
de aula, 
laboratórios, 
outros 
 

 
 
 
Permanente 

 
 
Equipe de 
recepção + 
Coordenação 

Sinalização e 
avisos escritos 

20 frascos de 
álcool. 

Demarcação de 
espaços evitando 
aglomerações 

Pátios, 
banheiros, 
salas de aula, 
biblioteca, 
secretaria 
escolar/acadê
mica, 
recepção... 

Permanente Equipe de 
recepção + 
Coordenação 

Sinalização e 
avisos escritos 

Necessário 50 
metros de fita 
e 10 placas de 
sinalização  

Isolamento de casos 
suspeitos 

Ambiente 
específico 
para 

Quando 
necessário 
até chegada 
do 
responsável 
pelo 
estudante 

Equipe de 
recepção + 
Coordenação 

Detecção 
precoce de 
casos 
suspeitos, com 
sintomas como 
temperatura 
elevada 

1 ambiente 

Monitoramento dos 
Casos suspeitos 

Instituição ao 
confirmar 
um caso 

Equipe de 
recepção + 
Coordenação 

Identificar os 
contatos com 
casos 
confirmados e 
afastá-los 
preventivamen
te 

Utilização do 
aplicativo 
CORONADA
DOS. 
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6.1.2 DAOP Medidas Pedagógicas 

 
Na sequência apresentamos quadro com algumas ações das medidas pedagógicas adotadas 
na Escola. 
 
 

O QUÊ (AÇÃO) ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

Quadro de horários 
alternados por 
turma 

Entrada, 
saída, salas 
de aula, 
pátio, 
espaço do 
estudante 

Permanente Supervisão 
de Educação 

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

Verificar 
gastos 

Desmembramento 
de turmas em 
"subturmas", em 
quantas forem 
necessárias 

 
 
Turmas 

 
 
Permanente 

Supervisão 
de Educação 

Definição de 
dias ou 
semanas fixas 
em que as 
“subturmas” 
poderão ir à 
escola assistir 
aulas 
presenciais 

Verificar 
gastos 

Formação referente 
a métodos de 
prevenção para a 
não transmissão do 
vírus 

Ambiente 
escolar e 
espaço do 
estudante. 

Antes do 
retorno das 
aulas 
presenciais e 
nas primeiras 
semanas de 
aula 
presencial. 

Supervisão 
de Educação 

Preparação de 
curso por 
professores e 
profissionais 
da área da 
saúde 

Verificar 
gastos 

Orientação dos 
alunos quanto às 
medidas 
preventivas 

Salas de 
aula e 
espaço de 
estudante 

Antes do 
retorno das 
aulas 
presenciais e 
nas primeiras 
semanas de 
aula 
presencial. 

Supervisão 
de Educação 

Elaboração de 
material 
informativo/ca
rtilhas 

Verificar 
gastos 
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6.1.3 DAOP Alimentação Escolar 

 
Na sequência apresentamos o quadro com algumas ações das medidas para alimentação 
escolar adotadas na Escola: 
 
 

O QUÊ (AÇÃO) ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

Considerando que o 
SENAI em 
Massaranduba 
não dispõe de 
Cantina, as medidas 
de prevenção são 
realizadas junto aos 
pais e responsáveis 

SENAI em 
Massaran
duba 

Antes do 
retorno às 
aulas 

Coordenação 
da Unidade 

Realizar 
campanha de 
orientação para 
uso individual 
de alimentos e 
bebidas, de 
acordo com os 
cuidados do 
Protocolo de 
Segurança. 

Sem utilização 
de recursos 

 

6.1.4 DAOP Transporte Escolar 

 
Na sequência apresentamos quadro com algumas ações para o transporte escolar adotadas na 
escola.  
 

O QUÊ (AÇÃO) ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

Considerando que o 
transporte é de 
responsabilidade de 
autros atores, ter o 
foco nos pais e 
responsáveis, para 
que adotem política 
de segurança no 
trajeto.  

SENAI em 
Massaran
duba 

Antes do 
retorno às 
aulas 

Coordenação 
da Unidade 

Realizar 
campanha de 
orientação para 
uso de 
transporte 
próprio e 
recomendaçõe
s e cuidados 
com os filhos 
na utilização 
de transporte 
escolar 

Verificar se é 
necessário 
recurso 
financeiro 
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6.1.5 DAOP Gestão de Pessoas 

 
Na sequência apresentamos quadro com algumas ações adotadas pela equipe de gestão de 
pessoas na Escola.  
 
 
 

O QUÊ (AÇÃO) ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

 
 
 
 
 
Mapeamento de 
Grupos de Risco 

 
 
 
 
 
Senai 
Massaran
duba 

 
 
 
 
 
Antes da 
retomada das 
aulas e 
durante 

 
 
 
 
 
Coordenação 
da Unidade 

Orientar quanto 
a apresentação 
de documentos 
comprobatórios
. Diagnosticar 
quantidade de 
estudantes e 
colaboradores 
que se 
enquadram no 
grupo de 
risco.Elaborar 
formulário 
específico para 
proceder a 
avaliação 
diagnóstica 

Sem custos 

Treinamento e 
capacitação quanto 
às diretrizes e 
protocolos 
escolares, 
sanitários, escolar, 
entre outros. 

 
 
 
 
 

Senai 
Massaran

duba 

 
 
 
 
 

Antes da 
retomada das 

aulas e 
durante 

 
 
 
 
 

Coordenação 
da Unidade 

Hangouts de 
orientação 

Verificar se é 
necessário 
recurso 
financeiro 

Organização do 
trabalho presencial 
e trabalho remoto 

 
 
 
 
 

Senai 
Massaran

duba 

 
 
 
 
 

Antes da 
retomada das 

aulas e 
durante 

 
 
 
 
 

Coordenação 
da Unidade 

Planejar em 
conjunto com a 
coordenação 
pedagógica e 
professores 
procedimentos 
para aulas 
presenciais e 
remotas 
Distribuir 
tarefas 
administrativas 
que possam ser 
realizadas 
remotamente 
Preparar 
material para 

Verificar se é 
necessário 
recurso 
financeiro 
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aulas remotas e 
meio de chegar 
aos estudantes 

Acolhimento e 
Apoio Psicossocial 

Unidade 
Escolar e/ou 
Faculdade 

Durante as 
atividades 
remotas, 
presenciais e 
quando 
necessário. 

Verificar 
quem fará 
essa ação na 
escola e/ou 
faculdade 

Seguir as 
diretrizes do 
PAC 
(Programa de 
Acolhimento e 
Convivência) 

Verificar se é 
necessário 
recurso 
financeiro e 
possíveis 
parcerias. 

 

6.1.6 DAOP Capacitação e Treinamento 
 
Na sequência apresentamos quadro com algumas ações das medidas para capacitação e 
treinamento adotadas na Escola. 
 
 

O QUÊ (AÇÃO) ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

Treinamento para 
as equipes 
escolares sobre a 
aplicação das 
diferentes diretrizes 
e protocolos 

Unidade 
Escolar  

Durante as 
atividades 
remotas, 
presenciais e 
quando 
necessário. 

Coordenação 
da Unidade 

Hangouts e 
Webinar com a 
equipe escolar 

Verificar se é 
necessário 
recurso 
financeiro 

 

6.1.7 DAOP Comunicação e Informação 

 
Na sequência apresentamos quadro com algumas ações das medidas para comunicação e 
informação adotadas na Escola.  
 

O QUÊ (AÇÃO) ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

Organizar um plano 
de comunicação 
para orientar a 
comunidade escolar 
sobre os 
procedimentos 
alimentares, de 
transporte, de 
medidas sanitárias, 
questões 
pedagógicas, de 
gestão de pessoas, 
de treinamento e 
capacitação, de 
finanças. 

Senai 
Massaran
duba 

Durante as 
atividades 
remotas, 
presenciais e 
quando 
necessário. 

Verificar 
quem fará 
essa ação na 
escola e/ou 
faculdade 

Hangouts e 
Webinar com a 
equipe escolar 

Verificar se é 
necessário 
recurso 
financeiro 
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Estabelecer um 
processo de 
comunicação entre 
a comunidade 
escolar 

Senai 
Massaran
duba 

Durante as 
atividades 
remotas, 
presenciais e 
quando 
necessário. 

Coordenação 
Massarand
uba 

Hangouts e 
Webinar com a 
comunidade 
escolar 

Verificar se é 
necessário 
recurso 
financeiro 

      

6.1.9 Sistema de Comando Operacional Sistema de Alerta e Alarme 

 
O (a) SENAI em Massaranduba adotou a seguinte estrutura de gestão:  
 
 

RESPONSAVEIS E COMITE DE CRISE 
 

Responsável Telefone da Unidade WhatsApp E-mail 

Diego Galvan de 
Oliveira 

47 3372-9590 55 47 9613-1023 diego@sc.
senai.br 

Andreia Borges 
Ferreira  

47 3372-9590 55 47 98493-0230 andreia.f@
sc.senai.br 

 
 

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
O monitoramento dos estudantes e da equipe escolar é realizado através da Cora na Educação 
, conforme mencionado anteriormente. Atualmente a ferramenta está disponível no aplicativo 
do estudante e no Telegram, está em processo de aprovação na loja da Google e Apple o 
aplicativo da Cora.  
Os estudantes e colaboradores deverão responder diariamente as informações da Cora, em 
uma das ferramentas disponíveis. Destacamos que o processo de acompanhamento dos 
estudantes e colaboradores é realizado diariamente, pois o aplicativo gera relatórios diários 
da situação dos estudantes e colaboradores. Caso o estudante ou colaborador apresente algum 
sintoma gripal, característico da COVID-19, a orientação é que permaneça em casa, até a 
remissão da doença. Com as informações dos casos suspeitos de COVID-19 pelos relatórios 
disponíveis, os supervisores entram em contato com o estudante, para verificar seu estado de 
saúde. Esse processo também se aplica para os colaboradores da instituição de ensino. 
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