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1. INTRODUÇÃO   

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Balneário 

Camboriú (SC), após inúmeras discussões em equipe, análise dos documentos oriundos 

das orientações do Estado de Santa Catarina por intermédio do PLANO DE 

CONTINGÊNCIA (PLANCON-EDU/COVID-19-APAE BC) elaborou as suas diretrizes para 

a retomadas dos atendimentos presenciais a partir do ano de 2021. 

É fato, infelizmente, que a COVID-19 modificou o que estava posto. O ano de 

2020 foi uma tarefa de enfrentamento, ressignificação do fazer apaeano, aprendizado das 

tecnologias, reestruturação dos serviços, programas, planejamento para a retomada dos 

atendimentos sob a ótica do contexto de pandemia. 

A COVID-19 é uma doença que pode afetar as pessoas com deficiência que são 

público alvo das Apaes do Brasil, de formas que ainda desconhecemos. As pessoas 

contaminadas pelo vírus da família dos coronavírus -  o SARS Cov-2, àquelas que se 

recuperaram e, infelizmente, as que vieram a óbito, são na maioria pessoas sem 

deficiência.  

Todavia, sabe-se que algumas pessoas devem ser consideradas de risco, e as 

pessoas que frequentam a APAE de BC, acreditamos, estão dentro desse grupo. São 

pessoas que apresentam comorbidades inúmeras e que ficamos apreensivas diante do 

contexto que se apresenta, pois não sabemos o quão resistentes serão, caso contraiam o 

vírus. 

Enquanto escrevíamos este PLACON-EDU/COVID-19 - APAE BC, um dos 

nossos usuários, um senhor com síndrome de Down e deficiência intelectual permaneceu 

internado na unidade de terapia intensiva do Centro de COVID da nossa cidade por duas 

semanas e faleceu. Seu diagnóstico para COVID-19, foi tardio não por descaso, mas pelo 

fato da COVID-19 ser uma doença relativamente nova e, especialmente, não há casos em 

número significativo que possa dar experiência aos profissionais da saúde no que tange a 

COVID-19 e a pessoa com deficiência.  

Diante de todo o contexto atual, das certezas momentâneas e das incertezas 

constantes, elaboramos este PLACON/APAE-BC de forma bastante atenta, tentando 

vislumbrar um cenário ideal em janeiro de 2021, um cenário de respeito e de compromisso 

com a vida do outro, uma ação coletiva.  

Todavia, estamos em uma cidade turística que nas últimas semanas tem se 

deparado com praias, bares, restaurantes,  calçadas, pontos turísticos lotados. Leitos de 

hospitais particulares, em pleno novembro e dezembro, lotados sobrecarregando o sistema 
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de saúde e os profissionais da linha de frente que estão lá, desde março do corrente ano 

lidando com a insensatez humana. Assim, o quadro gera mais incertezas do que 

esperanças.  

E, sabendo que o contágio dessa doença acontece de forma interpessoal não 

há como não nos preocuparmos com as pessoas com deficiências que estão matriculadas 

e frequentam a APAE, pois sabemos que, não há como manter o distanciamento social nos 

atendimentos a estas pessoas, pelo simples fato de que, o atendimento a eles pressupõem 

contato físico, sendo que a grande maioria deles necessita de apoio amplo e permanente. 

Não há como realizar trocas de fraldas, alimentação, embarque e desembarque 

do transporte, locomoção, realização de atividades, terapias sem que para isso tenhamos 

aproximação, sem que nossas mãos, quando não nosso corpos estejam em contato direto 

ao deles.  

Estaremos alinhados às indicações do Ministério da Saúde (MS), à Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e outras indicações de órgãos de governos  federal, estadual e 

municipal, mas temos receio que eles não estejam alinhados às pessoas com deficiências, 

especialmente as com deficiência múltiplas que frequentam as APAEs de Brasil. 

Sendo assim, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

(APAE) DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC), face à atual ameaça relacionada com a 

COVID-19, e tendo em conta a sua responsabilidade perante à comunidade apaeana 

(alunos, professores, funcionários e familiares destes), elaborou o presente PLANO DE 

CONTINGÊNCIA PARA O RETORNO AOS ATENDIMENTOS - PCRA. 

Reafirmando que, o Plano está  alinhado com as metodologias para elaboração 

de Planos de Contingência da Defesa Civil  de Santa Catarina e as orientações nacionais 

e internacionais (Ministério da Saúde e  Organização Mundial de Saúde, bem como 

Secretarias de Estado de Saúde e de Educação).  

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

identificados, define estratégias, ações e rotinas de resposta para o enfrentamento da  

epidemia da nova (COVID-19), incluindo eventual retorno das atividades presenciais,  

administrativas e escolares. O conjunto de 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 PCRA/APAE-BC, seguiu, na medida do possível, o modelo  

conceitual ilustrado na figura abaixo: 

 

Organograma do plano de contingência 

 

 

A descrição de cada um dos conceitos acima listados constam no decorrer do 
PCRA/APAE-BC. 
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3 ATORES/POPULAÇÃO ALVO 
 

 

São atores do PCRA/APAE BC: 

 

● Crianças até 6 anos que apresentam atraso no 

desenvolvimento global, deficiências e/ou síndromes matriculadas no 

serviço de Estimulação Precoce; 

● Jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual 

associados ou não a outras deficiências matriculados nos diferentes 

serviços; 

● Familiares das pessoas matriculadas na instituição; 

● Profissionais da educação: professores de sala, de 

informática, artes, educação física; coordenadores pedagógicos, 

diretores, etc.; 

● Profissionais da saúde: fisioterapeutas, fonoaudiólogas, 

psicólogas, médicos; 

● Profissionais da assistência social: assistentes sociais 

● Demais funcionários: motoristas, auxiliares de motorista, 

cozinheiras, auxiliares de cozinheira, auxiliares de serviços gerais, 

administrativo, auxiliares de escritório, secretárias, etc. 

● Membros da diretoria da APAE 
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4 OBJETIVOS 
  
 

4.1 OBJETIVO GERAL  

 

Fortalecer os processos de governança da APAE, 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 institucional pautada 

pela proteção e segurança da comunidade  apaeana.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

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

envolvido,  vulnerabilidades e capacidades instaladas do estabelecimento de ensino);  

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 apaeana 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 alunos, professores e  

funcionários) e externa (com pais e/ou outros familiares dos alunos,  fornecedores e 

população em geral);  

f. Determinar quais os recursos necessários para dar uma resposta efetiva 

e  competente, adequada a cada fase de risco/prontidão associada à COVID-19;  

g. Implementar as ações de resposta, mitigação e recuperação, em cada 

fase,  abrangendo toda a atividade do estabelecimento;  

h. Monitorar e avaliar as ações/medidas implementadas, possibilitando 

ajustes  nas estratégias frente aos resultados esperados;  

i. Identificar eventuais casos suspeitos de COVID-19, 

orientando/encaminhando  para que de imediato possam usufruir de apoio da escola 
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e por parte dos  serviços de saúde, evitando ou restringindo situações de contágio;  

j. Assegurar a continuidade da missão apaeana, estabelecendo estratégias 

e  metodologias clínico-pedagógico adaptadas, buscando qualidade e equidade no  

atendimento;  

k. Garantir condições sanitárias, profissionais, tecnológicas e apoio 

psicológico  compatíveis com o momento da pandemia e pós-pandemia, garantindo a  

segurança da comunidade apaeana nos aspectos sanitários, de higiene, saúde  física 

e mental/emocional. 
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5 CENÁRIO DE RISCO  
 

Este plano de contingência está elaborado para cenários de risco  específicos, 

que consideramos, se aplicam a nossa instituição. Em tais cenários são considerados o 

território de alcance da ameaça (COVID-19) com que se tem que lidar, bem como, as 

vulnerabilidades e  capacidades instaladas e a instalar.  

O PCRA/APAE-BC foi elaborado para atender pessoas com deficiência 

intelectual associadas ou não a outras deficiências, bem como, crianças menores de  6 

anos de idade que apresentam intercorrências em seu desenvolvimento por diferentes 

fatores, atraso, deficiência ou síndromes. 

Este PCRA/APAE-BC levou em consideração o cenário geral da APAE em 

relação ao município e os apoios que aqui encontra. Considerou assim, seu território, suas 

capacidades, suas potencialidades, seu público-alvo e as suas vulnerabilidades, assim 

descritas: 

 

5.1 AMEAÇA(S) 

 

Levando em consideração as ameaças descritas no PLACON-EDU/ESCOLAS 

COVID-19 do Estado de Santa Catarina, onde define que a principal ameaça identificada 

neste momento de pandemia, refere-se a COVID-19 e cuja 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 [...] (p.09). C

Entendendo que a transmissão 

 

[...] ocorre através de gotículas ou micro gotículas de saliva e secreção  nasal, etc, 
projetadas por uma pessoa infectada e que atingem diretamente a boca, nariz  e/ou 
olhos de outra pessoa. Essas gotículas podem atingir a boca, olhos ou nariz de  
pessoas próximas ou por contato:  
a. 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.  
b. 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.  
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 
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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.  

 
 

Somando a tais ameaças, especialmente do apaeano o contato físico é 

praticamente uma premissa, uma vez que a maior parte do público alvo atendido na 

instituição são de pessoas que necessitam de apoio extensivos e pervasivos, ou seja, 

amplo e permanente, necessitam do toque, do apoio físico para realizar as suas atividades 

de vida diária, prática e acadêmica. 

E, portanto, a retomada gradual e com a capacidade de apenas 50% dos 

atendimentos em cada um dos dias é essencial para que possamos dar condições de 

atendimento para o aluno e também para o profissional que o auxiliará durante sua 

permanência na instituição. 

Assim, julgamos que contribuiremos [...]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 (p.11).  

De forma geral, a ameaça que, enquanto instituição que presta atendimento a 

uma parte da população que já é mais vulnerável, mesmo sem a pandemia COVID-19, 

assumimos as ameaças reais e complexas apontadas pelo PLAN-EDU/ESCOLAS 

CONVID-19 

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. 
 

 

E, acrescentar 

 

● A condição de saúde de cada um dos alunos; 

● A vulnerabilidade que apresentam pela condição física, muitos 

são pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas, por exemplo, e que 
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apresentam condição cardiovascular precárias. A saúde desses alunos é um 

risco potencial; 

● Muitos são pessoas com deficiências associadas à deficiência 

intelectual, como transtorno do espectro do autismo e que requerem apoio 

físico constante por parte do professor para realizar qualquer atividade, ou 

seja, haverá contato físico constante com os alunos e não haverá  tempo hábil 

para fazer a higienização adequada, quando por exemplo, um aluno tocar a 

mesa e levantar-se e querer ir até outra parte da sala e lá tocar também  e 

assim sucessivamente; 

● A dificuldade em identificar o quadro clínico do aluno, sendo que 

muitos não se comunicam pela fala e outros não tem comunicação efetiva, 

dificultando saber se estão com alguma dor, por exemplo; 

● Vários dos alunos convivem com muitas outras pessoas de 

idade avançada e com comorbidades, além de seus lares, apresentarem  

espaços restritos  e em condições de baixa renda

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

 

A APAE de BC tem 208 pessoas matriculadas, sendo 36 no programa de 

Estimulação Precoce (crianças menores de 6 anos), 32 no Saesp (Serviço de Atendimento 

Especializado, com idade entre 6 e 17 anos) e os demais (140) são pessoas matriculadas 

nos serviços que atendem os adultos 

Quanto ao número de funcionários, a APAE possui um quadro constituí de 75 

colaboradores. 

Quanto ao número de atendimentos por turmas, julgamos que, 

independentemente da medida da sala, trabalharemos levando em consideração, 

especialmente, as necessidades do aluno e as possibilidades de mediação do professor e 

da instituição.  

Não iremos exceder 50% da turma e, quando os alunos da turma apresentarem 

um quadro clínico que necessite de apoio extensivo e pervasivo, ou seja, de apoio físico 

sistemático para realizar as suas tarefas, o atendimento será em individual ou no máximo 

em dupla, por um número de horas e dias de atendimento menor, sendo alternado o 

atendimento semanalmente. 
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Assim, mesmo a metragem permitindo atender um número de pessoas maior, 

levaremos em consideração os fatores de Ameaças anteriormente descritos. 

Quanto ao número de salas x número de pessoas que, inicialmente pretendemos 

atender, levando em consideração que tais dados podem sofrer alteração conforme os fatos 

forem se apresentando 

 

 

5.2.1 Relação dos espaços da APAE de BC 

 

A APAE de Balneário Camboriú, localizada na rua 1926, número 1260 e 1688  

(CASA AMARELA), ambas no Centro da cidade.  

A sede número 1260 tem 1.676,02m² de área total e está assim dividida: 

● 10 salas de aula 
● 01 ginásio de esportes  
● 02 sala de fonoaudióloga 
● 01 salas de fisioterapia 
● 01 sala de médico 
● 01 sala de psicólogas 
● 02 salas coordenação 
● 01 sala de artes 
● 01 sala de motorista 
● 01 lavanderia 
● 01 secretaria 
● 02 salas de Direção 
● 01 refeitório 
● 01 recepção 
● 01 sala de professores 
● 02 salas da Associação  
● 01 piscina 
● 22 Torneiras em pias individuais.  
● 06 Torneiras em lavatórios coletivos.    
● 03 Torneiras avulsas (em pontos sem pia ou lavatório).     
● 06 Chuveiros.     
● 16 Sanitários para educandos.     
● 04 Espaços específicos para trocas  e banho.    
● 06 Sanitários para profissionais do CAESP.     
 

O número 1688, trata-se de uma casa, alugada, e que foi reconfigurada para 

atender as crianças menores de 6 anos de idade. Atende cerca de 33 crianças e possui 

184m² , assim divididos: 

● 01 cozinha 
● 01 garagem aberta 
● 01 sala de costura 
● 02 quartos  
● 01 suíte, banheiro com vaso sanitário, pia e chuveiro 
● 01 sala social 
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● 01 banheiro com vaso sanitário, pia, chuveiros e trocador 
● 01 banheiro: vaso sanitário e pia 

 

5.2.2 Espaços externos a APAE de BC 

 

A APAE de BC contará com o apoio da prefeitura e de todos os servicos que ela 

implantou para atender a COVID-19, mas também todos os demais serviços como, 

Unidades Básicas de Saúde e da Central de COVID-19, o Hospital Municipal Ruth Cardoso, 

etc. A partir da demanda será acionada a pessoa de referência COVID-19 na APAE que 

seguirá os trâmites do PCRA/APAE-BC.  

 
 

 5.3 VULNERABILIDADES  
 

 

A APAE de BC toma em consideração, na definição de seu  cenário de risco, as 

vulnerabilidades gerais e específicas que seguem, conforme PLAN EDU/Escola COVID-19,  

 

a. facilitação de condições que permitam a transmissão do  vírus, através de 
contatos diretos (aperto de mão, beijos,  alcance das partículas expelidas por 
pessoa infectada que tosse ou espirra, etc.) ou mediados (toque em superfícies 
infectadas, etc.,  seguido de toque com as mãos na boca, nariz e olhos), 
particularmente, em  sociedades com hábitos sociais de maior interatividade física 
interpessoal;  
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 escolar para a gestão de riscos e para a  
promoção da saúde (em especial, contextos epidemiológicos) que, em certos  
casos, se associa a falta de subsídios para promoção científica e despreparo da  
comunidade;  
d. atitudes de negação do vírus, da COVID-19 e/ou de seu impacto, decorrente de  
fake news e difusão de informação não validada cientificamente;  
e. condições específicas dos estabelecimentos, tais como tipo e dimensões das  
instalações físicas, condições de arejamento, espaço disponível para adequado 
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);  
g. existência de atores pertencendo a grupos de risco;  
h. atividades essencialmente presenciais e desenvolvidas em grupos; [...] 
j. falta de formação dos professores para usar tecnologia na educação;  
k. alunos sem espaço adequado para estudo em casa, falta de equipamentos  como 
computadores e notebooks e a falta ou problemas na conexão à internet [...] 

 
 
E, acrescenta:  
 

 

n. Comorbidades ou doenças instaladas apresentadas pelos alunos.  

o. Muitos fazem uso de cadeira de rodas, outros têm mobilidade reduzida e isso 
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acarreta em problemas cardiorrespiratórios.  

p. Alguns possuem síndromes que possuem comorbidades que são um risco 

eminente a contaminação por COVID-19 

q. A dificuldade de compreensão por parte dos alunos das medidas sanitárias e 

a dificuldades de segui-las ao longo do período em que vai permanecer na instituição; 

r. A necessidade de apoio físico intenso para que o aluno consiga realizar 

qualquer atividade de vida diária, prática ou acadêmica, incluindo aqui a necessidade de 

auxiliá-lo na alimentação, locomoção, a usar o banheiro e, às vezes, até dar banho quando 

acontece escapes, a necessidade de trocar as fraldas (crianças, adolescentes, adultos e 

idosos); 

s.  A prática de levar partes do corpo à boca e também de levar objetos à boca; 

t. Número de auxiliares de limpeza insuficiente para realizar a limpeza conforme 

a determinação sanitária 

u. Profissionais idosos e outros com comorbidades 

v. A dificuldade em encontrar informações específicas da pessoa com deficiência 

versus a COVID-19 

 

5.4 CAPACIDADES INSTALADAS/ A INSTALAR  

 

 

A APAE de BC considera ter instaladas as seguintes capacidades: 

 

5.4.1 Capacidades instaladas 

 

a. Profissionais cientes do seu papel no enfrentamento da 

pandemia, das medidas sanitária para evitar a disseminação da COVID-19 

entre si e, em especial, a contaminação e disseminação entre as pessoas com 

deficiências que frequentam a Apae de BC; 

b. Número menor de alunos por sala e a possibilidade de fazer o 

revezamento entre aulas presenciais e virtuais conforme as necessidades 

apresentadas no decorrer de cada dia de atendimento; 

c. O conhecimento de cada família e do lugar onde vivem, com 

quem vivem e da forma que vivem, bem como o seu entorno e as demandas 

de cada uma dessas famílias faz com que tenhamos mais dados para atuar 

frente ao retorno dos atendimentos e frente a demanda de cada turma e de 

cada aluno em si; 
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d. A utilização de transporte próprio para buscar e levar os alunos, 

tendo a possibilidade de fazer a higienização dos transporte a cada saída de 

alunos; 

e. Uma equipe clínica e técnica com diferentes olhares e 

formações dando a nossa atuação um visão mais holística da pandemia e das 

demandas que surgirem; 

f. Temos 3 médicos que fazem parte da equipe da APAE e uma 

rede de apoio do município - central COVID, Unidades Básicas de Saúde, 

Hospital Municipal Ruth Cardoso, Secretarias, etc. - bastante atuante e que 

estará a nossa disposição para atuar frente às demandas que surgirem; 

g. A reestruturação realizada para que o retorno aos atendimentos 

presenciais seja o mais seguro possível para nossos alunos e para nossos 

colaboradores. 

 

5.4.2 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 descrito no 

PCRA/APAE-BC  

c. Treinamento, incluindo simulados, conforme o planejamento descrito no 

PCRA/APAE-BC 

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. Comprar todos os equipamentos de segurança individual e os demais insumos 

para que as medidas sanitárias sejam seguidas, tais como, luvas, álcool em gel, máscaras, 

protetor de face, aventais, lixeiras com pedal, etc. 
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6 NÍVEIS DE PRONTIDÃO/AÇÃO   

níveis de  

 

A ideia geral que segue foi retirada do PLANCON-EDU/COVID-19, bem como, 

utiliza-se os níveis de prontidão e as terminologias e indicações nele determinados, 

oriundos da OMS e que foram assumidos pelo Ministério da Saúde. 

As diretrizes que seguem foram subdivididas em: 

● Preparação;  

● Resposta (subdividida em Contenção e Mitigação); e, 

● Recuperação. 

 

Em cada um dos Cadernos/Diretrizes foram descritas como a APAE de BC se 

preparou, quais as respostas a partir do retorno dos atendimentos e das demandas que 

dele surgirão, bem como, como irá retomar os atendimentos (Recuperação) a cada nova 

demanda. 

  



 

18 

7. GOVERNANÇA E OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA  

  

Na elaboração do  PCRA/APAE-BC foi levada em consideração as orientações 

e deliberações contidas no capítulo 7 que trata da GOVERNANÇA E 

OPERACIONALIZAÇÃO DA RESPOSTA  

 

7.1. DIRETRIZES, DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS (DAOP)  

 

Considerando o contexto da instituição, optamos em elaborar, primeiramente o 

PCRA/APAE-BC de forma descritiva, analisando cada uma das indicações dos cadernos, 

sendo que esta é a melhor forma de nos organizarmos. 

Utilizaremos como comunicação o número de WhatsApp, que é o mecanismo de 

comunicação que todos os responsáveis de equipe possuem e que utilizam de forma 

sistemática.  

Posteriormente, estão preenchidas as planilhas 5W2H sugeridas pelo Estado e 

adotada pelo município de Balneário Camboriú. 

Seguem os Responsáveis de Equipe com o número de whatsApp de cada uma 

das Diretrizes: 

1- Diretrizes Sanitárias Gerais - Caderno 01 - Responsável de Equipe 

Tânia Jardim da Silva - contato: (47) 984624830 (whatsApp), e-mail: 

taniaribeiro.bibi@gmail.com  

2- Diretrizes Sanitárias para Alimentação - Caderno 02 - Responsável 

Equipe Maria Aparecida Cruz da Silva -  contato: (47) 984482093 (whatsApp), e-mail: 

cida1005maria@gmail.com  

3- Diretrizes Sanitárias para o Transporte Escolar - Caderno 03 - 

Responsável Equipe Claudio Pokriwecki - contato: (47) 997405358 (whatsApp), e-

mail: vickborbap@gmail.com  

4- Diretrizes Pedagógicas para a Retorno das Aulas - Caderno 04 - Eliana 

Farias - contato: (47) 999632199 (whatsApp), e-mail: elianafaria66@hotmail.com  

5- Diretrizes para Gestão de Pessoas - Caderno 05 - Responsável Equipe 

Angela Maria Camargo dos Santos - contato: (47) 999429501 (whatsApp), email: 

angelamcsantos2020@gmail.com  

6- Diretrizes para Informação e Comunicação - Caderno 06 - 

Responsável Equipe, Noemi Nazari - contato: (47) 9966642062 (whatsApp), e-mail: 

noemi_nazari@hotmail.com 
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7- Diretrizes Gerais para Capacitação e Treinamento - Caderno 07 - 

Responsável Equipe Carla Rosane Abs da Cruz Preto - contato: (47) 999507513 

(whatsApp), e-mail: carlaabscruz@gmail.com  

8- Diretrizes para Finanças - Caderno 08 - Responsável Equipe Jerusa 

Bastos Linhares Pinheiro - contato: (47)999723108 (whatsApp), e-mail: 

jerusa.linhares@hormail.com  

 

Comitê APAE-BC COVID-19 será composto: 

● Representante APAE - Margid Reinnert Buckstegge - contato: (47) 

996185848 (whatsApp) - e-mail: margiddkleine@hotmail.com  

● Diretora Pedagógica - Carla Rosane Abs da Cruz Preto - contato: (47) 

999507513 (whatsApp) - e-mail: carlaabscruz@gmail.com  

● Responsável Geral APAE COVID-19 - Patrícia Debrassi . contato: 

(47)991021917  - e-mail: patricia.debrassi@gmail.com  

● Representante Aluno - autodefensora -  Camila Walesko - contato: (47) 

999054055 (whatsApp) - e-mail: camilawalesko@gmail.com  

● Representante de Famílias = Adriana  Kinschikowski - contato: (47) 

984101830 (whatsApp) - e-mail: adriana.schernikau@gmail.com  

● Coordenadora Pdear - Claudia Piconi - contato: (47) 984215354 

(whatsApp) - e-mail: claudiaamgp@hotmail.com  

● Coordenadora Saesp -  kátia Brum - contato: (47) 999830427  

(whatsApp) - e-mail: ka.brum@hotmail.com  

● Coordenadora Adultos e Idosos - Eliana Farias e Angela Maria 

Camargo - contato: (47)  999632199 /999429501(whatsApp) - e-mail (Eliana) 

elianafaria66@hotmail.com e (Angela) angelamcsantos2020@gmail.com  

● Responsáveis de Equipe  - todos os que foram listados em cada uma 

das 8 Diretrizes listadas anteriormente.  

● Representante Serviço Social - Gerusa Lunardini - contato: (47) 

99994814  (whatsApp) - e-mail: gelunardi@bol.com.br  

 

A metodologia utilizada para a elaboração do plano para o retornos aos 

atendimentos foi: 

● Envio por e-mail do caderno intitulado Diretrizes para o Retorno para 

todos os funcionários 
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● Análise individual e coletiva dos documentos, realizada leitura e 

discussão com respectivos grupos e juntos pensados nos protocolos 

● Discussão dos processos e das possibilidades de retornos com quais 

protocolos sanitários 

● Elaboração  das Diretrizes de Retorno aos Atendimento da APAE, 

denominado Plano de Contingenciamento para o Retorno aos  Atendimento - 

PCRA/APAE-BC 

● Análise do PCRA/APAE-BC 

● Socialização do PCRA/APAE-BC 

● Orientação para o retorno a partir do PCRA/APAE-BC, incluindo as 

famílias dos alunos 

 
Sendo assim, o PCRA/APAE-BC que segue  tecido a muitas mãos com o único 

propósito de prestar os serviços às pessoas com deficiência, garantido a saúde dos alunos, 

de suas famílias e dos funcionários. 

Este PCRA, após elaborado, foi enviado para o Comitê Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 no dia 19 de janeiro de 2021 e aprovado em 25 

de janeiro de 2021. 

De posse da aprovação do PCRA/APAE-BC pelo Comitê, a APAE fará, 15 dias 

antes do início dos atendimentos (2/2/2020), orientação às famílias, aos alunos, 

funcionários de forma geral e diretoria da Apae por meio virtual. Cada grupo específico será 

reunido, apresentado o PCRA/APAE-BC. Todas as dúvidas serão sanadas e será firmado 

um acordo de parceria visando a saúde de todas as pessoas que direta ou indiretamente 

fazem parte do movimento apaeano. 

Cabe registrar também que, concomitantemente a elaboração do PCRA/APAE-

BC a estrutura da APAE de BC também foi analisada e devidamente reorganizada diante 

dos protocolos sanitários. Foram reduzidos números de cadeiras, sofás, mesas, retirado 

todo o material das prateleiras, toalhas e almofadas de tecido, etc. As almofadas foram 

forradas com napa para poderem ser higienizadas com álcool gel após cada uso.  

 A elaboração do PCRA/APAE-BC foi feita de tal forma que os funcionários que 

aqui já estavam trabalhando presencialmente foram sendo orientados cotidianamente para 

seguir os protocolos sanitários necessários ao retorno dos atendimentos presenciais. Este 

tempo foi fundamental para internalizar tais diretrizes no dia a dia, para que se tornassem 

hábitos. 
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7.1.1  PCRA/APAE-BC - Teste  
 

A APAE de BC planeja fazer um retorno piloto em fevereiro de 2021, com duas 

turmas que apresentam necessidade de apoio intermitente, ou seja, alunos que têm maior 

independência e autonomia, o PROAL e o IPT.  

Neste período de teste aplicaremos todos os protocolos descritos neste PCRA e 

faremos as devidas alterações, caso sejam necessárias. 

Sendo assim, no  

 

Período matutino, atenderemos: 

● PROAL (turma com 10 alunos) - 05 alunos mais 1 professor 

● IPT (turma com 16 alunos) – 8 alunos mais 1 professor 

 

Período Vespertino 

● IPT (turma com 16 alunos) – 8 alunos mais 1 professor 

  

Este período servirá de suporte para pensarmos ou readequaremos o que se 

fizer necessário. 

Abaixo segue o detalhamento do PCRA/APAE-BC em cada uma das diretrizes. 

O PCRA/APAE-BC utilizou cada uma das questões abordadas nas diretrizes, tal e qual, e 

as respondeu, levando em consideração o seu contexto. 

Tal opção deu-se em função da complexidade e da responsabilidade de escrever 

um Plano de Retorno aos Atendimentos, portanto, ao se responder cada uma das questões, 

foi se internalizando o Plano, passo a passo. 

E, além do detalhamento, seguindo a deliberação do município, após cada 

Diretriz, o preenchimento da ferramenta de qualidade 5W2H. Lembrando que  

 

[...] 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 [...] 
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7.2 DIRETRIZES SANITÁRIAS GERAIS 
 
 

Para o ano de 2021, planejamos atender 50% no presencial e 50% virtual a partir 

de fevereiro. Este formato de atendimento acontecerá da seguinte forma: 

 

• Horário de atendimentos será das 8h às 11h e das 14h às 17h; 

• Os profissionais seguirão com sua carga horária cheia, ou seja, 4h por período, das 

7h30min às 11h30min e  das 13h30min às 17h30min; 

• Dessa forma cada profissional terá 30 minutos antes dos atendimentos e 30 minutos 

após os atendimentos para: fazer relatórios, aulas remotas, higienizar a sua sala e os 

materiais que utilizará no dia seguinte do atendimento e o que utilizou no dia. Também 

será acordado com cada profissional para que, neste momento de que se difere do 

que era feito nos anos anteriores, higienize mesa, cadeira, pia, torneira, materiais 

didáticos e de escritório; 

• O profissional da limpeza fará mais uma higienização do ambiente (mas não dos 

materiais de trabalho do profissional). Tal medida faz-se necessária pois a APAE não 

conseguirá ter número suficiente de profissionais da limpeza e, também, porque nesta 

nova configuração, a higienização da sala deverá ser feita de forma mais sistemática; 

• Cada sala terá um Kit COVID (panos,  hipoclorito, álcool, luvas, máscaras, sabão em 

barra, etc.); 

• Cada profissional terá também seu kit COVID; 

• Os professores terão que orientar os alunos a higienizarem suas mãos 

constantemente, bem como, sua cadeira, mesa, utensílio de higiene, adotar seu copo 

(etiquetar), deixar amostra apenas o material que será utilizado naquela aula e 

higienizar ao final do seu uso, guardando-os no armário fechado, após a higienização; 

• Haverá alternância semanal dos alunos (entre os que estão em atendimento 

presencial e os que ficarem em atendimento virtual). 

• As aulas presenciais serão gravadas ou será feito transmissão ao vivo para o grupo 

que está em atendimento virtual (A APAE dará acesso a internet). Negociar com cada 

profissional o uso do celular próprio para fazer as gravações ou a transmissão ao vivo. 

Para os profissionais que não tiverem acesso ao telefone celular ou optarem em não 

utilizá-lo para fins de trabalho, deverá agendar um horário para usar o computador e 

o celular da Apae. 
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• As aulas das especialidades serão de 30 minutos e 15 minutos após para higienizar o 

material utilizado e as aulas também serão gravadas ou transmitidas ao vivo para o 

grupo de alunos que está em atendimento virtual. 

• O lanche dos alunos será feito em sala de aula conforme descrito no Caderno 02 – 

Diretrizes Sanitária para Alimentação Escolar 

• A troca de fraldas será em banheiro específico e o professor fará uso além da 

máscara, protetor de face , luvas e avental. Luvas e aventais serão descartados em 

lixo específico e será passado álcool na maca antes e após a troca de fraldas.  

• Cada aluno adotará uma cadeira que será etiquetada e será usada no decorrer de 

todo o ano de 2021. É essencial que a escolha da cadeira seja feita pelo aluno assim 

como a identificação da mesa, usando sua própria escrita, desenho, foto do seu rosto, 

colagem de alguma figura por ele escolhida, comunicação alternativa, etc. 

• O transporte dos alunos, bem como a chegada e a saída está descrita no Caderno 03 

– Diretrizes Sanitárias para o Transporte Escolar  

• Alunos que, em atendimento presencial, apresentarem intercorrências na saúde serão 

levados para Sala Ambulatorial (sala do médico). Sua família será chamada e  caso 

não tenha transporte, o carro de passeio da Apae o levará para casa. Seu retorno aos 

atendimentos presenciais acontecerá somente com a liberação médica 

 

Fazer o “espelho” para cada sala de aula, de forma que cada aluno utilize todos 

os dias a mesma mesa e a mesma cadeira. 

 

● PCRA – O desenho/espelho será realizado juntamente com os alunos 

no primeiro dia de aula. Será conversado com os alunos sobre a COVID-19, às 

regras sanitárias para o retorno e assim, em conjunto (alunos e professores), 

pensarão em como irão organizar o espaço. Logicamente que este processo foi 

antecipadamente pensado pela equipe da APAE, todavia, a intenção é que o aluno 

faça parte do processo para que internalize as novas regras sanitárias e 

gradativamente as incorpore no seu dia a dia. 

 
Reenquadrar, dentro do possível, para que cada professor mude o mínimo 

possível de sala. 

 

● PCRA: A Apae de BC não mais realizará o rodízio de turmas como acontecia 

anteriormente, ou seja, para 2021 cada professor terá a sua turma fixa, tem uma 
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única sala. O rodízio será feito mensalmente ou conforme a deliberação dos 

coordenadores de turma. Os atendimentos das especialidades serão realizados com 

os mesmos padrões sanitários para os professores de sala de aula. Com exceção 

dos atendimentos de informática que, pela metragem da sala comporta apenas 02 

alunos por vez. Os atendimentos de educação física serão realizados no ginásio e 

os de artes serão realizados na sala do próprio aluno, evitando assim a circulação 

dos alunos pelas dependências da instituição.  

● Piscina: o atendimento da piscina acontecerá com dois atendimentos a cada horário, 

uma para cada profissional. A família fará a troca de roupa, dará banho e entregará 

o aluno para os professores da piscina. Na saída, os professores da piscina 

entregarão o aluno para seus familiares que farão a higienização  e a troca de 

roupas. Verificaremos se tal metodologia terá bons resultados e as mudanças serão 

realizadas conforme a negociação com a família, com os professores e familiares. 

 
 

Providenciar a atualização dos contatos de emergência dos alunos (também dos 

responsáveis quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do retorno das aulas, assim 

como mantê-los permanentemente atualizados. 

 

● PCRA: A Apae de BC possui cadastro atualizado de todos os seus alunos  e como 

tem por prática fazer o transporte da maioria dos seus alunos, o contato com as 

famílias é próximo e sistemático. 

 

Estimular a priorização de realização de reuniões por videoconferência, evitando a forma 

presencial. 

 

● PCRA: A Apae de BC fará as paradas pedagógicas de forma virtual, bem como as 

demais reuniões que por ventura surgirem. Caso alguma reunião seja presencial, 

serão adotadas todas as medidas sanitárias, tais como distanciamento, sala aberta 

sem ar condicionado (possivelmente o ginásio que é uma ampla área), higienização 

das mãos, não compartilhamento de materiais, etc. 

 
Suspender as atividades do tipo excursões e passeios externos. 
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● PCRA: A APAE de BC não fará aulas-passeios com o transporte da Apae. As 

caminhadas dos alunos, por turmas, serão mantidas, pois compreende-se que trata-

se de saúde, contribuindo para o bem-estar dos alunos. 

 

Suspender todas as atividades que envolvam aglomerações, tais como festas de 

comemorações, reuniões para entrega de avaliações, formaturas, feiras de ciências, 

apresentações teatrais, entre outras. 

 

● PCRA/APAE-BC Durante todo o ano de 2021 não serão realizadas as chamadas 

“festas comemorativas” tais como Páscoa, dias das mães, festa junina, 

encerramento de semestre, etc. Durante o ano de 2020, a Apae adotou as aulas 

virtuais, com lista de transmissão, chamadas de vídeo e tal prática poderá ser 

adotada, caso ainda seja necessário 

 

Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais e de contato, tais como: lutas 

(artes marciais), futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à propagação de 

partículas potencialmente infectantes, priorizando e incentivando atividades individuais ao 

ar livre. 

 

● PCRA/APAE-BC O planejamento das aulas de educação física e arte serão 

realizados da mesma forma que o professor de sala o fará, ou seja, deverão ser 

pensadas em atividades para o pequeno grupo (que faria conforme a metragem da 

sala e do número de alunos matriculados em cada turmas, adotando o princípio de 

50%) mas com materiais individuais e sem a necessidade de trocar estes ou de ter 

contato físico. Assim, por exemplo, se o professor de educação física terá aula com 

3 turmas no período matutino ele deverá planejar uma atividade específica para cada 

uma das turmas, pensar no material que será utilizado, observando se há material 

suficiente para que cada aluno tenho o seu material (bolas, bastões, arcos, 

colchonetes, etc.). Serão realizadas caminhadas ao ar livre sempre que o tempo 

permitir, assim, como será proposto que as atividades planejadas sejam realizadas 

ao ar livre, sempre que isso for viável. 

 
Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços físicos e à prevenção e ao 

controle do COVID-19, em linguagem acessível à comunidade escolar, e quando aplicável, 

afixar cartazes com as mesmas normas em locais visíveis e de circulação, tais como: 
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acessos aos estabelecimentos, salas de aula, banheiros, refeitórios, corredores, dentre 

outros. 

 

● PCRA/APAE-BC Assim que este PCRA for aprovado iremos elaborar cartazes com 

as devidas orientações das medidas sanitária adotadas utilizando orientações 

padrões disponíveis no mercado e/ou elaborando as orientações fazendo uso da 

comunicação aumentativa alternativa (CAA) 

 
 
Acompanhamento dos casos suspeitos ou confirmados, na comunidade escolar, e com as 

autoridades locais, a evolução de casos positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, 

de forma a gerenciar o funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação da 

continuidade das aulas, cancelando-as, se necessário, e quando aplicável, contemplar o 

possível fechamento temporário do estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas 

alguma sala, edifício ou instalação). 

 

● PCRA/APAE-BC responsável direto esta ação – Assistente Social de cada programa 

● Caso tenhamos alguma suspeita ou confirmação de COVID-19 todas as orientações 

serão seguidas. Caso o aluno já esteja na sede da APAE ele será encaminhado para 

a Sala Ambulatorial (antiga sala do médico que fica na garagem) e ficará sob a 

supervisão de um professor aguardando que sua família venha buscá-lo.  

● Caso a família não tenha carro, a APAE o levará até a sua casa usando o carro de 

passeio que após o uso deverá ser higienizado 

● Será comunicado o afastamento do aluno para a Unidade Básica de Saúde e para o 

Centro de COVID do município 

● A família será devidamente orientada a quais procedimentos deverá ser realizado 

● A assistente social acompanhará o caso até o seu desfecho 

● O aluno só estará liberado para retornar ao atendimento presencial com a liberação 

médica 

● Durante o seu afastamento e em condições, receberá atendimento virtual 

● Quando houver suspeita de COVID-19 a turma será suspensa por 7 dias, juntamente 

com o professor. Neste tempo, caso haja confirmação da COVID-19 os 

colegas/familiares de sala e os professores ficarão mais 7 dias suspensos, 

totalizando os 14 dias indicados. Entretanto, caso a orientação médica seja para 

ampliar o tempo de isolamento, a APAE de BC irá segui-lo. Solicitaremos, também, 

atenção especial dos médicos da APAE: as duas neurologistas e o psiquiatra 
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Porque: Diretrizes Sanitárias Geral 

 

O quê  Onde  Quando  Quem  Como  Quanto   

custa 

Horário de 
Atendiment
o com 
aluno/a 

APAE e 
Casa 
Amarela 

8h às 11h e das 
14h às 17h 

Aluno/as Reduzir o tempo de permanência 
na instituição 

R$00,00 

Horário de 
trabalho 
dos 
profissionai
s 

APAE e 
casa 
Amarela 

Conforme carga 
de horário em 
carteira 
profissional 

Todos os 
colaborad
ores 

Seguirão a carga horária de 
trabalho 

R$00,00 

Limpeza/Hi
gienização 

APAE e 
Casa 
Amarela 

Conforme carga 
de horário em 
carteira 
profissional 

Profission
ais de 
limpeza 

Antes da entrada dos demais 
profissionais e após a sua saída, o 
profissional para a higienização 
seguindo as Diretrizes. Durante o 
hor®ario de atendimento aos 
aluno/as fará a higienização  dos 
locais coletivos 

Salário mais 
os produtos 
necessários 
para a 
higienização 
que estão 
contabilizado
s nas 
Diretrizes 
Financeiras 

KIt Covid APAE e 
Casa 
Amarela 

Jan.21  Patrícia 
Debrassi 

O Kit Covid será montado 
contendo 8 máscaras, 1 barra de 
sabão, pano de limpeza, álcool, 
luvas descartáveis, hipoclorito, etc. 
Será entregue para cada 
profissional no primeiro dia de 
trabalho, juntamente com as 
orientações e o PCRA/APAE-BC 
(por whatsApp. Ao finalizar 
qualquer item, o profissional 
solicitará reposição 

R$valores 
estão 
descritos nas 
Diretrizes 
Financeiras 

Orientações 
Gerais para 
colaborado
res 

Ambiente 
Virtual 

Após a 
confirmação da 
equipe de 
colaboradores 
para 21.  
Para os efetivos 
na primeira 
semana de 
trabalho, em jan. 
21 

Caral Abs Reunião Geral para apresentação 
do PCRA/APAE-BC. 
Reunião por segmento para 
análise do PCRA/APAE-Bc na sua 
atuação. 
Formação continuada, a cada fato 
que precisa ser solucionado, seja 
individual ou coletivamente. 

R$00,00 

Atendiment
o Remoto x 
Presencial 

APAE e 
Casa 
Amarela 

Remoto =11/1/21  
Presencial = 
18/2/21 

Alunos, 
professor
es e 
clínicos 

A partir 11/1 os atendimentos 
clínicos iniciam de forma remota e 
a partir de 2/21, se a pandemia 
permitir, começamos os 
atendimentos presenciais 

R$não há 
custos 
adicionais, 
somente os 
salários e 
encargos  
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Refeição 
dos 
Alunos/as 

Nas salas 
de 
atendimen
to 

18/2/21 Alunos e 
professor
es 

O detalhamento estará nas 
Diretrizes para Alimentação 
Escolar. Os alunos/as farão as 
refeições em suas respectivas salas 

R$00,00 

Refeição 
dos 
colaborado
res 

Refeitório 1/21 Colaborad
ores 

A sala dos professores foi 
desativada e as refeições serão 
realizadas no refeitório. O 
detalhamento desta ação es†a nas 
Diretrizes para alimentação escolar 

R$00,00 

Atendiment
o clínico 

Salas de 
Atend. 

2/21 Clínicos Os atendimentos serão de 30 min 
com 15 de intervalo para 
higienização dos materiais e do 
profissional 

R$00,00 

Atendiment
o das 
especialida
des 

Salas de 
Aula 

 Professor
es de 
Arte, Ed. 
Física, 
Música, 
Informátic
a 

Os atendimentos serão de 30 min 
com 15 de intervalo para 
higienização dos materiais e do 
profissional. Os atendimentos 
acontecerão na sala dos alunos, 
evitando circulação. O material 
não será compartilhado. 
Informática atenderá apenas 2 
alunos por vez, por conta das 
medidas da sala 

R$00,00 

Espelho da 
Sala 

Salas de 
atend. e 
Transporte 
escolar 

1/21 Professor
es, 
Motorista
s e 
Auxiliares 
de 
Motorista 

Assim que tivermos as matrículas, 
roteiros do transporte e 
enturmação faremos definiremos 
os respectivos lugares de cada 
aluno/a. Quando e eles/as 
iniciarem os atendimentos 
presenciais, estes serão 
negociados com os mesmos e 
poderá ser modificado caso algum 
aluno assim compreenda a 
necessidade. Os lugares serão 
identificados pelo nome próprio e 
pelo signo que o aluno/a escolher 
(foto, desenho, figura, etc.) 

R$Impressão, 
papel, 
material de 
escritório/ 
escolar 

Atualização 
Cadastral 

Prontuário 1/21 e quando 
houver alteração 
em algum dado 
cadastral 

Coordena
doras, 
Assistente 
Social e 
Secretária  

A APAE por fazer o transporte dos 
alunos/as e ter contato direto com 
as famílias tem o cadastro 
atualizado, mas mesma assim, 
antes do início dos atendimentos 
presenciais fará contato com cada 
família para confirmar os dados 
cadastrais e solicitar que qualquer 
mudança seja devidamente 
informada 

R$ligação, 
internet, 
papel, caneta 

Reuniões/P
arada 
Pedagógica
s 

Ambiente 
Virtual 

Conforme 
Calendário 
Escolar 

Carla Abs As reuniões serão 
preferencialmente virtuais. Caso 
seja necessário fazer reunião 
presencial, esta acontecerá no 
ginásio e serão adotadas as 
medidas de segurança  

R$00,00 
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Saídas para 
aula-
passeio 

BC 2/21 a 12/21  APAE Estarão  suspensas todas as aulas-
passeio em 2021 

R$00,00 

Festas 
Comemorat
ivas 

APAE 2/21 a 21/21 APAE e BC Estarão suspensas todas as festas 
comemorativas, entregas de 
avaliações, etc. 

R$00,00 

Comunicaç
ão do 
PCRA/APAE
-BC 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 12/21 Aline 
Cipriano 

A Comunicação das medidas 
sanitárias, do PCRA e outras que se 
fizerem necessárias serão 
elaboradas pela fonoaudióloga 
Aline utilizando a Comunicação 
Alternativa e, se encontrarmos no 
mercado placas sinalizadoras que 
sejam compreensíveis ao nosso 
público-alvo, compararemos 

R$valores 
descritos nas 
Diretrizes 
Financeiras 

Acompanha
mento 
Casos 
suspeitos, 
confirmado
s e 
evolução 
dos casos 
positivos 

APAE Casa 
Amarela e 
cidade 
onde o 
colaborado
r morar 

1/21 a 12/21 Assistente 
Social de 
Cada 
Programa  

Todos os casos suspeitos, 
confirmados e aqueles que 
estiverem afastados se 
recuperando serão acompanhados 
pelo serviço social do seu 
respectivo programa, por 
WhatsApp e ligação telefônica. Os 
dados serão registrados na 
planilha COVID e também, no 
prontuário físico e virtual (a Apae 
possui os dados no servidor) 

R$telefone, 
internet, 
caneta, papel 

 

 
7.3 MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL  
 
 

As orientações sobre as medidas sanitárias que evitam a disseminação da 

COVID-19 serão diárias, sistemáticas e constantes. Contaremos um com a ajuda do outro, 

para orientar e fiscalizar.  

Será organizado um comitê de COVID-19 interno, composto por um 

representante da Associação, direção,  coordenadoras dos serviços, serviço social, 

professor ,familiares (um representante de cada serviço) e autodefensor. Este comitê será 

acionado, sempre que necessário, pela direção.  

Além do Comitê, a direção indicará uma pessoa responsável pelo 

acompanhamento do PCRA/APAE-BC. Este responsável também fará parte do Comitê 

COVID-19. O acompanhamento estará diretamente alinhado com a direção.  

A APAE de BC planejará, juntamente com a turma do PROAL,  que tem por 

objetivo de trabalhar a prevenção das deficiências, materiais informativos que serão 



 

30 

divulgados e/ou distribuídos aos funcionários, alunos, familiares e para a comunidade em 

geral.  

Serão disponibilizados sabão, álcool em gel 70%, papel toalha, lixeiras com 

pedal em todas as salas de atendimento, de aula, ambientes coletivos como refeitórios, 

entrada e saída de pessoas, banheiros (onde também haverá luvas e aventais) viseira para 

motoristas e auxiliares de motoristas, nos transportes, etc.  

Será também fornecido um Kit de higienização para cada funcionário contendo 

as máscaras de tecido lavável (8 para cada funcionário e orientaremos que usem as 

descartáveis), álcool em gel 70%. Os motoristas e auxiliares terão ainda o visor e os 

professores que farão troca de fraldas receberão também  avental. 

Só será permitida a entrada de terceiros ou familiares com hora marcada, evitando 

aglomerações. O uso de máscara e a higienização das mãos serão obrigatórias no espaço 

interno da APAE 

 
7.3.1 Medidas para a Readequação dos Espaços Físicos para a Circulação Social 
 
 

A APAE de BC analisou toda a sua estrutura e fez as devidas readequações contidas 

neste Caderno e fez as seguintes adequações dos espaços físicos: 

 

● Reduzimos o número de mesas, cadeiras e sofás em cada ambiente, desde a 

entrada, refeitório, salas  de aula e de atendimentos. O distanciamento mínimo foi 

de 1,5m, foi respeitado. As cadeiras e sofás foram retirados dos ambiente para 

evitar seu uso  

 

Estabelecer, afixar em cartaz e respeitar o teto de ocupação, compreendido como o número 

máximo permitido de pessoas presentes, simultaneamente, no interior de um mesmo 

ambiente, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório. 

 

● PCRA/APAE-BC Como adotaremos medidas de precaução, já com o número de 

alunos reduzido, a não entrada de terceiros ou familiares sem prévio agendamento, 

atendimento em sala, alimentação em sala, etc. não teremos circulação de pessoas 

entre espaços internos que possam gerar aglomerações. Sendo assim, ficaremos 

atentos, mas as medidas para que o distanciamento e a não aglomeração foram 

tomadas.   
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Demarcar o piso dos espaços físicos, de forma a facilitar o cumprimento das medidas de 

distanciamento social, especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas, nos refeitórios e 

em outros ambientes coletivos. 

 

● PCRA/APAE-BC a princípio demarcaremos o hall de entrada da APAE , a secretaria 

e o refeitório.  As salas de aula, por si só, já preveem os distanciamentos necessários 

através das distribuições das cadeiras. Caso nos primeiros dias de atendimento 

verificarmos que a demarcação seja necessária em outros espaços (o que será 

avaliado pela pessoa responsável pela execução do PCRA), o faremos. 

 
Implementar nos corredores o sentido único, para coordenar os fluxos de entrada, 

circulação e saída de alunos e trabalhadores, respeitando o distanciamento mínimo entre 

pessoas. 

 

● PCRA/APAE-BC A entrada, circulação e saída de alunos são acompanhadas por 

professor e eles farão a condução dos alunos entre os espaços: 

 
Definir pontos exclusivos para entradas e para saídas para os estabelecimentos que 

disponham de mais de um acesso. Para estabelecimentos que disponham de um único 

acesso, definir e identificar áreas para acessos e saídas, de forma a proporcionar condições 

que evitem ou minimizem o cruzamento das pessoas na mesma linha de condução. 

 

● PCRA/APAE-BC Temos dois acessos na APAE, um pela porta da frente e o outro 

pela porta dos fundos. O transporte da instituição utiliza a porta dos fundos para 

embarque e desembarque dos alunos, isso sempre foi assim e continuará, mas com 

as medidas sanitárias descritas no Eixo 3 - Transporte Escolar. 

● A entrada da Frente será utilizada para os alunos cujas famílias irão trazer o filho até 

a instituição. Este detalhamento consta no Eixo 3 - Transporte escolar 

● A recepção (entrada da frente) foi reduzido o número de sofás e como teremos 

horários de agendamento, pensamos que não haverá aglomeração neste espaço. 

Também a recepcionista estará devidamente orientada a como proceder. 

● O horário para que as famílias venham pegar e levar também será negociado com 

as mesmas, que acontecerá apenas pela porta da frente, deverão aguardar na parte 

externa ou no estacionamento para que a funcionária ou o professor leve o aluno até 

sua família. 
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Evitar o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de pessoas, como pátios, 

refeitórios, ginásios, entre outros. 

 

● PCRA/APAE-BC O refeitório só será utilizado pelos funcionários, já com o número 

de cadeiras reduzidos para evitar a aglomeração. Teremos diferentes horários de 

intervalo para cada equipe. Não será permitida a permanência no local. 

● Os alunos farão a alimentação na sala, conforme descrito no Eixo 2 - Alimentação 

Escolar. 

● O ginásio será utilizado apenas pelo professor de educação física.  

● Não usaremos a sala de reunião para este fim 

● O pátio será usado para as caminhadas ao ar livre, apenas uma turma por vez. 

 
Escalonar os horários de intervalo, refeições, bem como horários de utilização de ginásios, 

bibliotecas, pátios entre outros, quando estes se fizerem necessários, com o objetivo de 

preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar a aglomeração de 

alunos e trabalhadores nas áreas comuns. 

 

● PCRA/APAE-BC Na descrição do PCRA esta deliberação foi observada e 

incorporada na descrição do uso de cada espaço. 

 
 
Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes no interior das 

dependências dos estabelecimentos de ensino, porém nos casos em que o acesso ocorrer, 

devem ser preservadas as regras de distanciamento mínimo obrigatório e o uso de 

máscara. 

 

● PCRA/APAE-BC A orientação e o PCRA descrevem a não entrada das famílias  e 

de visitantes (terceiros) na instituição, Caso isso seja necessário,  será feito o 

agendamento prévio. 

 
Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou cuidadores às regras de uso de máscara 

e de distanciamento mínimo obrigatório nas dependências externas do estabelecimento de 

ensino, quando da entrada ou da saída de alunos, e, quando aplicável, sinalizar no chão a 

posição a ser ocupada por cada pessoa. 
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● PCRA/APAE-BC teremos uma pessoa sempre acompanhando e fazendo as 

orientações. Caso as medidas sejam desrespeitadas sob qualquer justificativa, a 

aula do aluno será cancelada até a família assumir o compromisso coletivo para 

evitar a disseminação da COVID-19.  

 

Assegurar que trabalhadores e alunos do Grupo de Risco permaneçam em casa, sem 

prejuízo de remuneração e de acompanhamento das aulas, respectivamente. 

 

● PCRA/APAE-BC Em fevereiro de 2021 verificaremos novamente quem são ou serão 

os trabalhadores e alunos que se encaixam no grupo de risco. A intenção de fazer 

este novo levantamento na primeira semana de fevereiro deve-se pelo fato de poder 

acontecer trocas de funcionários e de alunos em 2021 e, também, pelo fato de haver 

mudanças nas orientações sanitárias até lá. 

● Assim sendo, a APAE aplicará um questionário a todos os funcionários (formulário 

do google)  e também aos alunos e familiares. Quem não tiver acesso ao formulário 

do google, faremos o questionário por outros meios: indo até a residência, 

agendando horário na APAE, telefonando ou pelo WhatsApp. Os formulários 

preenchidos manualmente serão inseridos no formulário on-line por um funcionário 

da APAE para termos os dados quanti e quantitativos.  

● De posse desses dados, a Apae adotará as medidas sanitárias vigentes, como a 

permanência em casa e a deliberação das atribuições dos funcionários e as aulas 

para os alunos. 

 
Desativar ou lacrar as torneiras a jato dos bebedouros que permitam a ingestão de água 

diretamente, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento. Caso 

não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro 

deverá ser substituído por equipamento que possibilite a retirada de água apenas em copos 

descartáveis ou recipientes de uso individual, mantendo disponível álcool gel ao lado do 

bebedouro, com recomendação de higienização das mãos antes e após a retirada da água. 

 

● PCRA/APAE-BC o jato dos bebedouros foram retirados e deixados apenas os que 

permitem pegar água com copo e ou garrafa individual. As canecas de plástico foram 

retiradas do local e deixados apenas os copos plásticos. Todavia, iremos fazer uma 

forte campanha para que cada aluno tenha o seu recipiente para ter mais segurança 

sanitária e ao mesmo tempo, pensar no meio ambiente. 
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● Deixaremos ao lado de cada um dos locais onde há água potável, o álcool em gel 

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

do estabelecimento de ensino, por meio de termômetro digital infravermelho, vedando a 

entrada daquela cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,8 (trinta e sete 

vírgula oito) graus Celsius. 

 

● PCRA/APAE-BC Compraremos 6 termômetros digitais infravermelho para aferir a 

temperatura dos alunos ao entrarem no transporte escolar sendo que se o aluno 

apresentar temperatura igual ou superior a 37,8º será impedido de entrar no 

transporte e deverá retornar para casa e procurar a UBS.  

● Na porta de entrada da frente onde também teremos entrada de alunos e outras 

pessoas, teremos mais um termômetro, seguindo a mesma deliberação, caso 

apresente 37,8º ou mais sua entrada na instituição será vedada.  

● Teremos mais um na Casa Amarela na porta da frente, único liberado para os 

atendimentos.  

 
7.3.2 Medidas de Distanciamento Social 
 
 

A implementação de medidas de distanciamento social é recomendável para toda 

comunidade escolar, quer sejam alunos, professores, outros trabalhadores e visitantes. 

Esta atividade é indispensável para minimizar a evolução da contaminação pelo COVID-

19, havendo a necessidade uma nova postura no comportamento de toda comunidade 

escolar, recomenda-se: 

 

Respeitar o limite definido para capacidade máxima de pessoas em cada ambiente, em 

especial, em salas de aulas, bibliotecas, ambientes compartilhados, afixando cartazes 

informativos nos locais. 

 

● PCRA/APAE-BC a capacidade máxima foi observada e seguida. Os cartazes com 

as devidas orientações e informação serão também providenciados, conforme já 

descrito anteriormente. 

● Orientar alunos, professores, trabalhadores e visitantes a manter o distanciamento 

recomendável em todos os momentos, que é de 1,5 m (um metro e meio) entre as 

pessoas. 
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● PCRA/APAE-BC Quanto ao distanciamento dos visitantes, familiares, entre 

funcionários isso será feito. Também estaremos orientando o distanciamento entre 

alunos e intervindo sempre para que este distanciamento seja  respeitado. Todavia, 

não há como fazer distanciamento na relação entre professor e aluno, pois a grande 

maioria dos nossos educandos são pessoas que necessitam de apoio físico, 

sistemático e intenso.  

● Ou seja, trocas de fraldas, alimentação, todas as atividades irão gerar contato físico 

e de materiais entre professor e aluno. Não há como fazer tal distanciamento. Para 

isso será orientado ao professor que deve ter o cuidado em dobro para se proteger, 

talvez uso de protetor de face em casos específicos. 

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

abraços e beijos. 

 

● PCRA/APAE-BC As orientações serão feitas e o acompanhamento para que seja 

seguido também. No que tange os alunos tal orientação deverá ser muito intensa 

uma vez que eles construíram o hábito de abraçar e beijar. Solicitaremos também 

apoio das famílias para que auxiliem nesta empreitada. 

 

 
Orientar alunos e trabalhadores a não compartilhar material escolar, como canetas, 

cadernos, réguas, borrachas entre outros; porém, caso se faça necessário, recomendar 

que sejam previamente higienizados. 

 

● PCRA/APAE-BC Serão tomadas todas as medidas para que nenhum material seja 

compartilhado. 

● A mesma orientação será feita com os objetos pessoas e de higiene pessoal, para 

os materiais utilizados nos atendimentos e semelhantes. 

 
7.3.3 Medidas de Higienização e Sanitização de Ambientes 
 
 

A higienização dos ambientes é uma atividade importante no controle da 

disseminação do COVID-19 na sua forma indireta, pois esta pode ter grande potencial de 

contágio, requerendo cuidados especiais, tendo-se como orientações: 
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Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer higienização de todas as suas 

áreas, antes da retomada das atividades. 

 

● PCRA/APAE-BC Faremos a higienização antes de iniciarmos o atendimento 

presencial, bem como antes de iniciarmos o “ano letivo” seguindo as recomendações 

sanitárias. 

 

Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool em gel, lixeiras com 

tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (como 

lixeira com pedal). 

 

● PCRA/APAE-BC cada espaço terá os materiais e equipamentos necessários para 

as medidas sanitárias. Após a aprovação deste PCRA faremos o orçamento e a 

compra de todo o material necessário.   

 

Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de materiais, 

superfícies e ambientes, aos trabalhadores responsáveis pela limpeza. 

 

● PCRA/APAE-BC Além de fazermos as orientações internas, solicitamos a vigilância 

epidemiológica para atuar em conjunto com a APAE neste momento, para que 

tenhamos ainda mais certeza das medidas sanitárias que adotaremos.  

 

Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e higienização regularizados pela ANVISA e 

ao fim que se destinam. 

 

● PCRA/APAE-BC ao fazermos o orçamento dos materiais observamos tal 

deliberação. 

 

Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções de hipoclorito de 

sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este fim. 

 

● PCRA/APAE-BC Reduzimos o horário de atendimento das aulas para que tenhamos 

30 minutos antes e após o início dos atendimentos para que tal higienização possa 

ser feita de forma correta. 
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Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das 

portas, corrimãos, interruptores, puxadores, bancos, mesas, acessórios em instalações 

sanitárias, com álcool 70% ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar. 

 

● PCRA/APAE-BC todas as pessoas de serviços gerais já estão adotando tais 

medidas, fazem a limpeza das áreas de contato coletivo várias vezes ao dia. Vamos 

pedir para intensificar e também orientar aos funcionários que adotem tal medida 

também em seus locais de trabalho, auxiliando na higienização da instituição como 

um todo. 

 

Ampliar a frequência da higienização das instalações sanitárias. 

 

● PCRA/APAE-BC A equipe de higienização / serviço geral, serão orientadas a fazer 

a limpeza com mais sistematicidade nos sanitários. Será feito um cronograma de 

limpeza desses espaços.  

 

Manter disponível nos banheiros sabonete líquido, toalhas de papel e preparações 

alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de gel, espuma ou spray. 

Manter disponível preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em formato 

de gel, espuma ou spray, para higienização das mãos, em todos os ambientes da instituição 

de ensino e em locais estratégicos e de fácil acesso, como entradas, saídas, corredores, 

elevadores, entre outros; 

 

● PCRA/APAE-BC A APAE disponibilizará kit de higienização em cada repartição, 

conforme o indicado para cada um dos ambientes. 

 

Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, tatames, 

entre outros. 

 

● PCRA/APAE-BC Sim, a APAE estará forrando os materiais que não eram de napa e 

então a higienização será mais eficaz. Cada profissional terá horário após seus 

atendimento para higienizar os materiais utilizados no atendimento e os que irá 

utilizar a seguir. 
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Ofertar, sempre que possível, material individual e higienizado para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas. 

 

● PCRA/APAE-BC A APAE retirou todos os materiais que estavam dispostos nos 

armários, prateleiras e pelo chão e os acondicionou em armários. Será obrigatório 

que cada profissional faça a higienização dos materiais que irá utilizar no 

atendimento, sendo que apenas estes materiais deverão estar dispostos na sala. Ao 

findar os atendimentos, o material deverá ser higienizado e retornar para o armário.  

 

Intensificar, quando possível, a utilização de iluminação natural (entrada de sol) e a 

manutenção de portas e janelas abertas para a ventilação natural do ambiente, tanto para 

salas de aulas, ambientes comuns e de deslocamento. Quando existir sistemas de 

climatização artificial e forem aplicáveis os Planos de Manutenção, Operação e Controle 

(PMOC), estes devem estar implementados e atualizados. 

 

● PCRA/APAE-BC todos os ar-condicionados serão desligados, sendo obrigatório 

portas e janelas abertas para circular o ar natural. 

 

7.3.4 Medidas de Higienização de Materiais e Instrumentos Didáticos e Pessoais 

 
A higienização de materiais é uma atividade importante no controle da 

disseminação do COVID-19 na sua forma indireta, e esta pode ter grande potencial de 

contágio, requerendo cuidados especiais, tendo-se como recomendações: 

Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem regularmente os aparelhos 

celulares com álcool 70% (setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito similar, 

compatíveis com os respectivos aparelhos. 

 

● PCRA/APAE-BC Os alunos não fazem uso do celular. Os profissionais serão 

devidamente orientados a higienizar o celular ao entrar e ao sair da instituição. 

 

Estabelecer metodologia e orientar alunos e trabalhadores a higienizarem, a cada troca de 

usuário, os computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e materiais didáticos 

empregados em aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com álcool 70% (setenta por cento) 

ou com soluções sanitizantes de efeito similar, compatíveis com os respectivos aparelhos, 

equipamentos ou instrumentos. 
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● PCRA/APAE-BC Sim, tal procedimento será adotado, ou seja, todo o material 

utilizado no atendimento, bem como, todo o mobiliário serão devidamente 

higienizados. 

 

Reduzir a quantidade de materiais disponíveis nas salas, como livros e outros materiais 

didáticos, isolando-os na medida do possível, e mantendo apenas o que for estritamente 

necessário para as atividades didático-pedagógicas. 

 

● PCRA/APAE-BC Foi feito uma varredura em cada uma das salas de atendimento e 

todos os materiais foram analisados. O que estava em desuso foram retirados as 

salas e devidamente guardados ou doados. Os materiais que foram considerados 

essenciais ao trabalho, foram devidamente acondicionados nos armários,  não 

deixando nenhum amostra. A intenção é que a partir do plano de atendimento o 

professor ou o especialista retire do armário o material para realizar o atendimento 

e o higienize após, guardando-o no armário novamente.  

 

Manter os livros após sua utilização ou devolução por alunos em local arejado e somente 

retornar a sua estante e disponibilidade para nova utilização após três dias. 

 

● PCRA/APAE-BC A Apae possui biblioteca para funcionários, esta orientação servirá 

também para as revistas das salas ou outro material qualquer que seja de papel e 

que seja folheado pelo aluno ou por terceiros. 

● Retiraremos também as revistas e panfletos da recepção da Apae. 

● Retiraremos os livros que estiverem à disposição dos professores na sala de 

convivência. 

 

7.3.5 Medidas para a Distribuição e Manipulação da Alimentação  

 

Seguir na íntegra o estabelecido no Caderno 2- Diretrizes Sanitárias para 

Alimentação 

Escolar. 

 

● PCRA/APAE-BC Sim, seguiremos o Caderno 02 - Alimentação Escolar 
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Seguir na íntegra o estabelecido no Caderno 3- Diretrizes Sanitárias para o Transporte 

Escolar. 

 

● PCRA/APAE-BC Sim, seguiremos na íntegra o Caderno 03 - Transporte Escolar. 

 

7.3.6 Orientações sobre a Implementação de Medidas de Proteção contra a Infecção da 

Covid-19 em Trabalhadores 

 

Realizar a aferição de temperatura dos trabalhadores na entrada do estabelecimento. 

 

● PCRA/APAE-BC Será aferido a temperatura de todos os funcionários na entrada e 

na saída da instituição. 

 

Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos EPIs apropriados, diante do 

risco de infecção pelo COVID-19, para a realização das atividades, dentre eles máscaras e 

luvas. 

 

● PCRA/APAE-BC Além de incentivar o uso, especialmente dos EPIs seja  adquiridos 

individualmente, será disponibilizado os EPIs a todos os funcionários. 

 

Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores (trabalhadores, prestadores de serviço, 

entre outros) utilizem máscaras durante todo o período de permanência no 

estabelecimento, sendo estas substituídas conforme recomendação de uso, sem prejuízo 

da utilização de outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários ao 

desenvolvimento das atividades. 

 

● PCRA/APAE-BC Ninguém entrará ou permanecerá no interior da Apae sem que 

esteja utilizando as máscaras corretamente.  

 

Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os 

trabalhadores. Se não houver como atender a esta distância, colocar barreiras físicas nas 

instalações de trabalho e proteção com protetor facial (face shield), além do uso da 

máscara. 
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● PCRA/APAE-BC  Como os funcionários têm contato físico com os alunos, 

sistematicamente, todos deverão usar além dos demais EPIs, o protetor facial. Este 

EPI será fornecido pela Apae e será de uso exclusivo do funcionário que deverá 

higienizá-lo e conservá-lo de acordo com as normas sanitárias. 

 

Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas diariamente com suas 

roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme. 

 

● PCRA/APAE-BC A orientação será realizada. 

 

Disponibilizar, em pontos estratégicos do estabelecimento, local para a adequada 

higienização das mãos e, na ausência ou distância do local, disponibilizar álcool 70% 

(setenta por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar, devendo ser orientada e 

estimulada a constante higienização das mãos por todos os trabalhadores. 

 

● PCRA/APAE-BC Todas as repartições da Apae terão o álcool 70% ou as 

preparações anti sépticas de efeito similar. A Apae fará o levantamento para saber 

qual é o mais viável financeiramente falando. 

 

Adaptar bebedouros do tipo jato inclinado, de modo que somente seja possível o consumo 

de água com o uso de copo descartável. 

 

● PCRA/APAE-BC O copo descartável será disponibilizado, todavia será feita uma 

campanha para que cada aluno e funcionário traga o seu copo e assim, contribua 

também para o meio ambiente. 

 

Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3 (um terço) da sua capacidade (por 

vez). Organizar cronograma para sua utilização, de forma a evitar agrupamento e 

cruzamento entre os trabalhadores (fluxos internos e de entradas e saídas), além de 

garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os 

trabalhadores. 

 

● PCRA/APAE-BC O uso do refeitório está descrito detalhadamente no Caderno 02 - 

Alimentação Escolar 
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Realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização do ambiente de trabalho, 

intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para esta finalidade. Intensificar a 

higienização com álcool 70% (setenta por cento), preparações antissépticas ou sanitizantes 

de efeito similar nos utensílios, superfícies e equipamentos, maçanetas, mesas, corrimãos, 

interruptores, sanitários, elevadores, vestiários e armários entre outros, respeitando a 

característica do material quanto à escolha do produto. 

 

● PCRA/APAE-BC Sim, já descrevemos como isso acontecerá no decorrer do PCRA. 

 

Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de sabonete líquido, toalha 

descartável, álcool 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar 

e lixeiras com tampa de acionamento sem o uso das mãos. 

 

● PCRA/APAE-BC Estamos fazendo todo o levantamento das demandas conforme as 

medidas sanitárias para efetuar a compra de tudo que é necessário para dar 

segurança aos alunos e funcionários. 

 

Manter ventilados, dentro do possível, todos os postos de trabalho. 

 

● PCRA/APAE-BC A APAE possui uma estrutura que, em determinados espaços, não 

possui a ventilação natural necessária para a circulação do ar (como por exemplo 

corredores, algumas salas como a que antecede a piscina. Todavia, todas as portas 

e janelas estarão abertas. 

 

Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação precoce de sintomas compatíveis com 

a COVID-19 (febre aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 

coriza, distúrbios olfativos ou gustativos). 

 

● PCRA/APAE-BC Além das orientações iniciais sobre a identificação precoce dos 

sintomas compatíveis com a COVID-19, teremos um profissional que fará a vistoria 

de tudo e de todos, a cada turno (antes, durante e após cada período de 

atendimento). 

 

7.3.7 Medidas para Identificação e Condução de Casos Suspeitos ou Confirmados para 

COVID-19 



 

43 

 

Identificar previamente casos suspeitos de COVID-19 é uma importante 

ferramenta no controle da disseminação do vírus na comunidade escolar, e para tal 

recomenda-se: 

Orientar os trabalhadores e alunos a informar imediatamente ao responsável 

pelo estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no estabelecimento, caso 

apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas, 

suspeitas ou confirmadas com COVID-19.  

 

● PCRA/APAE-BC: A APAE disponibilizará um contato por whatsApp para que, em 

caso de suspeita de COVID-19, o funcionário possa confirmar e receber as 

orientações iniciais. 

● O mesmo vale para as famílias dos alunos.  

● Caso o profissional já esteja no recinto, deverá informar imediatamente a pessoa de 

referência para que sejam tomadas as devidas medidas sanitárias, tanto para alunos 

como para funcionários) 

 

Realizar observação/monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com sintomas de 

síndrome gripal, em todos os turnos. 

 

● PCRA/APAE-BC Os casos que estiverem afastados da APAE por sintomas de 

COVID-19, serão monitorados pela pessoa de referência e pela assistente social do 

programa em que o aluno-funcionário estiver alocado.  

 

Selecionar e treinar trabalhadores para conduzirem as ações quando se depararem com 

indivíduo com síndrome gripal, de forma a se protegerem e protegerem a comunidade 

escolar de possível contaminação. 

 

● PCRA/APAE-BC Ao apresentarem os sintomas gripais, aluno ou funcionário, serão 

encaminhados para a sala COVID-19, com as medidas de segurança devidamente 

seguidas. 

 

Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar uma sala de isolamento para 

casos que apresentem sintomas de síndrome gripal. 
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● PCRA/APAE-BC Foi organizada a sala do médico para este fim. Caso a sala esteja 

ocupada, será encaminhado para o ginásio. 

 

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

realizar as seguintes ações: 

 

Se o aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis, mantendo-

o em área segregada de outros alunos, sob supervisão de um responsável trabalhador da 

instituição, respeitando às medidas de distanciamento e utilização de EPI, aguardando a 

presença dos pais ou responsáveis para os devidos encaminhamentos pelos familiares ou 

responsáveis. 

 

● PCRA/APAE-BC Para as crianças e adolescentes menores de 18 anos, os familiares 

acompanham o atendimento e portanto já serão encaminhados para avaliação na 

Central de COVID do município.  

 

Se o aluno maior de 18 anos de  idade, mantê-lo em área segregada, com 

acompanhamento de um trabalhador do estabelecimento, respeitando às medidas de 

distanciamento e utilização de EPI até a definição dos encaminhamentos. 

 

● PCRA/APAE-BC Para todos os casos de suspeita de COVID-19 a Apae terá que 

disponibilizar  um professor, pois eles não podem ficar sozinhos. 

 

Se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo imediatamente das suas atividades até 

elucidação do diagnóstico. 

 

● PCRA/APAE-BC Será solicitado ao funcionário que procure o Centro de COVID-19 

até realizar os exames e ser liberado pelo médico. 

 

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

estabelecimento escolar. 

 

● PCRA/APAE-BC A sala de COVID-19 é ao lado da garagem, por onde deverão sair 

quem ali estiver. Não será permitido que a pessoa ou o aluno que esteja na sala 
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COVID-19 siga em direção à recepção da APAE para sair da APAE, deverá sair pela 

porta dos fundos, evitando assim, a circulação pelo interior da APAE. 

 

Notificar imediatamente casos suspeitos para a Vigilância Epidemiológica local, para 

orientações e encaminhamentos. 

 

● PCRA/APAE-BC faremos uma reunião com o Centro de COVID-19 de BC para saber 

qual será o protocolo a ser adotado e o seguiremos conforme nos for repassado. 

● Também acionaremos imediatamente à vigilância epidemiológica. 

● O responsável em fazer a notificação será a pessoa de referência, que poderá pedir 

a assistente social para acompanhar o caso, mas sempre, todos os casos deverão 

passar pela pessoa de referência que estará a par de todo o contexto do PCRA 

estará uma planilha para monitorar os casos. 

 

Reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como 

da área de isolamento. 

 

● PCRA/APAE-BC A APAE, tomará todas as medidas sanitárias deliberadas. 

 

Para os casos confirmados para COVID-19, tanto de alunos quanto de trabalhadores, é 

recomendável afastamento por 14 (quatorze) dias a contar do início dos sintomas, podendo 

retornar às atividades após este período, desde que estejam assintomáticos por no mínimo 

72 (setenta e duas) horas. Os casos negativos para COVID- 19 poderão retornar às 

atividades educacionais e laborais após 72 (setenta e duas) horas da remissão dos 

sintomas. 

 

● PCRA/APAE-BC Adotaremos a orientação e teremos uma planilha para acompanhar 

todos os casos suspeitos, confirmados, tempo de remissão, contatos necessários e 

efetivados, etc. 

 

Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s) suspeitos recomenda-se suspender as 

aulas por 7 (sete) dias ou até resultado negativo, ou por 14 (quatorze) se positivo para 

COVID-19, como também os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável, 

deverão ser cientificados dos fatos. 
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● PCRA/APAE-BC Adotaremos a orientação sanitária de afastamento daqueles que 

estiverem em contato com a pessoa com COVID-a 19, bem como, suspenderemos 

a aula em caso haja suspeita. 

 

Para as turmas dos alunos que coabitam ou tiveram outras formas de contatos com 

pessoas com diagnóstico de infecção pelo COVID-19, recomenda-se suspender as aulas 

por 14 (quatorze) dias, bem como os demais alunos e seus responsáveis, quando aplicável, 

deverão ser cientificados dos fatos. 

 

● PCRA/APAE-BC Solicitamos aos familiares e funcionários que nos notifiquem a 

qualquer suspeita ou confirmação de COVID-19 os casos de pessoas que residem 

sob o mesmo teto ou que estiveram em contato com tais pessoas.  

● Tal notificação será feita à pessoa de referência pelo número de whatsApp COVID-

19 

 

Questionar aos trabalhadores e alunos dos estabelecimentos escolares se coabitam ou têm 

outras formas de contatos com pessoas suspeitas ou sabidamente com diagnóstico de 

infecção pelo COVID-19. Caso a resposta seja positiva, é aconselhável que esta pessoa 

fique afastada das atividades até que tenha elucidação diagnóstica ou um parecer médico 

liberando o retorno às atividades laborais. Caso não ocorra a elucidação diagnóstica, é 

indicado que estas pessoas permaneçam afastadas por 14 (quatorze) dias a contar do 

último contato com a pessoa suspeita, podendo retornar às atividades após este período, 

desde que estejam assintomáticas. 

 

● PCRA/APAE-BC Sim, adotaremos esta medida. 

 

Garantir a notificação da rede de saúde do município de residência, no caso de 

trabalhadores e alunos que residam em outros municípios. 

 

● PCRA/APAE-BC Sim, adotaremos esta medida, sobretudo pois temos profissionais 

que residem e alunos em outros municípios e aqui trabalham ou estudam, 

respectivamente. 

 

Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores e alunos 

afastados para isolamento por COVID-19. 
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● PCRA/APAE-BC faremos uma tabela de acompanhamento (e histórico de todos os 

casos, ações e intervenções). Este registro também será efetuado no prontuário do 

funcionário/aluno. 

 

Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o retorno dos alunos ou trabalhadores 

somente após a alta e a autorização da área da saúde. 

 

● PCRA/APAE-BC sim, adotaremos tal orientação. 

 

Monitorar o retorno dos alunos após a alta e a autorização da área da saúde, evitando 

evasão e abandono escolar. 

 

● PCRA/APAE-BC Para o retorno será do funcionário ou do aluno a apresentação 

prévia da liberação deverá ser apresentada com um dia de antecedência. Somente 

assim, será liberado o retorno. Sempre que possível enviar pelo whatsApp 

 
 
7.3.8 Medidas Específicas para a APAE 

 

A APAE de BC tem como nome fantasia Escola Especial Tempo Feliz, não 

mudou para CAESP, todavia compreende que é um centro de atendimento e seguirá as 

regras descritas abaixo. 

Organizar seus Planos de Contingência com seus planos de ação e protocolos 

de acordo com o Plano de Contingência Estadual e Municipal, ajustando as suas 

especificidades e encaminhar para análise do Comitê Municipal de Gerenciamento da 

COVID-19. 

 

● PCRA/APAE-BC: Sim, analisamos todo o material e item a item fomos pensando, 

planejando e estruturando o PCRA da nossa instituição, que pode ser visualizado 

neste documento. 

 

Esclarecer quanto ao uso obrigatório de máscaras. Para os educandos que não aceitam 

máscaras, é importante fazer um trabalho de orientação, iniciando com as famílias, para 

que quando conseguirem usar sejam liberados para os atendimentos presenciais. 
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● PCRA/APAE-BC: Iremos fazer um levantamento de quais alunos não conseguem ou 

não podem usar máscaras e a partir desse dado iremos estabelecer um plano de 

ação com as famílias, com os profissionais e com cada aluno. 

 

Definir profissionais responsáveis pela entrada e saída do educando, evitando a entrada de 

pais e ou responsáveis. 

 

● PCRA/APAE-BC Sim, o plano de entrada e saída do alunos está descrito no Caderno 

03 - Transporte Escolar 

 

Garantir a limpeza da cadeira de rodas, bem como de andadores e carrinhos. 

 

● PCRA/APAE-BC A limpeza desses recursos de mobilidade serão de 

responsabilidade dos auxiliares de motoristas e motoristas, que deverão higienizar 

as mesmas em todos os períodos de atendimento. 

● Cada usuário tem a sua própria cadeira. 

 

Destinar um local próprio para as trocas, com orientações quanto à higienização. 

 

● Definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal; 

● Realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de fraldas; 

● Usar luvas descartáveis e proceder a troca das mesmas após o atendimento de cada 

criança; 

● Usar avental descartável ou impermeável e higienizável (como “capa de chuvas”), 

descontaminando-o após cada uso; 

● Higienizar as mãos do educando após o procedimento; 

● Realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta atividade; 

● Realizar limpeza da superfície sempre após a troca de fraldas; 

● Recomenda-se que sejam afixados material informativo com o passo-a-passo 

adequado para efetuar a troca de fraldas. 

 

● PCRA/APAE-BC Iremos fixar o passo a passo dos procedimentos sanitário 

necessários para efetuar a troca de fraldas e também o uso do vaso sanitário. 

Deixaremos kits de higienização dos banheiros onde a troca acontecerá, além do 
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EPIs para os sanitários e trocadores, teremos também o lixo com pedal conforme 

deliberação. 

 

Iniciar os atendimentos presenciais com os grupos do Programa de Educação Profissional 

e os demais que possuem maior autonomia, conscientização das medidas de prevenção 

e que não pertençam ao grupo de risco. 

 

● PCRA/APAE-BC Vamos iniciar com um número reduzido de pessoas por turmas, 

mas vamos chamar todas as turmas juntas para verificarmos se o PCRA teve êxito 

e se há a necessidade de alguma alteração. Acreditamos que o PCRA foi 

amplamente analisado, planejado e que o plano está de acordo com as 

necessidades da APAE. 

 

Observar o tamanho das salas especialmente no que diz respeito à necessidade de 

distanciamento (de no mínimo 1,5 metros), adequando a quantidade de educandos por 

sala. 

 

● PCRA/Apae-BC: a metragem das salas comportam trabalharmos com 50% dos 

matriculados por turma. 

● Organizar o atendimento dos educandos da estimulação precoce por sessão de 

forma individual, atendendo às medidas sanitárias já estabelecidas em decretos da 

Secretaria de Estado da Saúde. 

● PCRA/Apae-BC: o serviço de estimulação precoce da APAE de BC já acontecia 

dessa forma, portanto as mudanças serão apenas no tempo de atendimento para a 

pessoa/criança e no tempo entre atendimentos que deverão dar condições do 

profissional higienizar a sala, os materiais utilizados e fazer a sua higiene pessoal.  

● Acredita-se que um ideal seja 30 de atendimento direto e 15 minutos para a 

higienização da sala, dos materiais utilizados e a ser utilizado no próximo 

atendimento e a higienização pessoal. 

● Este mesmo procedimento de tempo será adotado para os demais atendimentos 

clínicos da APAE. 

 

Esclarecer aos professores as rotinas de higienização necessárias durante o auxílio de 

atividades pedagógicas. 
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● PCRA/APAE-BC Será uma hábito a ser adquirido e deverá ter a atenção total por 

parte de todos os profissionais. 

 

Aferir a temperatura antes de levar a criança/educando à instituição, não levando os que 

se apresentarem febris ou com sintomas de síndrome gripal. 

 

● PCRA/APAE-BC Faremos esta orientação aos familiares para que afiram a 

temperatura das crianças antes de seguir para o atendimento e na entrada da APAE 

isso também será feito. Se, em uma ou outra situação, a criança apresentar 37,8º ou 

mais a sua entrada nos atendimentos não será permitida e as devidas orientações e 

encaminhamentos serão realizados. 

 

Oferecer a alimentação preferencialmente dentro da própria sala, sendo sempre evitado a 

troca de espaços. 

 

● PCRA/APAE-BC A alimentação dos alunos acima de 6 anos de idade seguirá o 

descrito no Caderno 02 - Alimentação Escolar.  

● Para as crianças menores de 6 anos que frequentam o serviço de Estimulação 

Precoce, que acontece por sessão, será negociada com  as famílias para trazerem 

o lanche de casa e comer na cozinha, higienizando o local após a alimentação e 

lavando a louça utilizada. 

 

Escalonar o horário do pátio sendo que o mesmo deverá ser higienizado completamente 

após utilização de cada turma. 

 

● PCRA/APAE-BC a nossa instituição não possui pátio, o único espaço coletivo é a 

quadra de esportes coberta, mas que será utilizada pelos professores de educação 

física. Sendo assim, não haverá locais de reunião para os alunos. 

 

Garantir a supervisão por parte de professores e funcionários quanto ao uso dos produtos 

a serem utilizados na higiene de mãos e superfícies de modo a garantir a utilização correta, 

bem como evitar exposição e ingestão acidental. 
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● PCRA/APAE-BC Sim, faremos as orientações aos profissionais que atuam direta e 

indiretamente com os alunos, bem como,  e tomaremos as devidas providências para 

que tais produtos sejam utilizados sob supervisão e com as devidas orientações. 

 

Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, tatames, 

trocadores, entre outros. 

 

● PCRA/APAE-BC organizamos os horários de atendimento para dar condições de 

limpeza aos auxiliares de serviços gerais e também os profissionais nas suas 

respectivas salas. 

 

Definir entre CAESP e pais, formas de condução das atividades dos educandos, de maneira 

a ampliar a segurança e a reintegração destes. 

 

● PCRA/APAE-BC desde o início da pandemia a troca de informações com as famílias 

são sistemáticas e deliberadas para as questões sanitárias que permeiam a 

prevenção da disseminação do vírus.  

● Antes do retorno, realizaremos algumas conversas para esclarecer dúvidas, 

negociar o PCRA, etc. 

 

Considerando as recomendações descritas neste documento, sugere-se a realização de 

um processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica, visando a diagnosticar 

possíveis ajustes necessários, durante a aplicação da proposta de retorno, envolvendo a 

comunidade escolar. 

 

● PCRA/APAE-BC o processo de monitoramento será feito de duas principais formas: 

primeiro com a fiscalização e orientação diária da pessoa de referência, vinculada 

diretamente à direção da APAE e, segundo, nas reuniões do comitê interno de 

COVID-19 com a participação da equipe anteriormente descrita. A resolução dos 

casos será imediata. 

 

Porque: Medidas de Higiene Pessoal  
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O quê  Onde  Quando  Quem  Como  Quanto   

custa 

Comitê 
Interno 
COVID-19 

APAE  10/20 a 
12/21 

Integrantes 
do Comitê 

O comitê foi formado por representantes 
dos diferentes atores da APAE: Presidente da 
APAE, diretora pedagógica, coordenadoras, 
assistente social, responsáveis de equipe, 
autodefensor, familiar 

R$00,00 

Definir 
Pessoa 
Responsáve
l - COVID-19 

APAE e 
Casa 
Amarela 

10/20 a 
21/21 

Patrícia 
Debrassi 

Foi analisado o contexto e feita a indicação  R$00,00 

Material 
Didático 
para a 
COVIS 

APAE e 
BC 

2/21 Coordenado
ra do PROAL 

O grupo de Alunos do Programa de 
Atividades Laborais tem por objetivo 
trabalhar com a prevenção de deficiências e 
ficará responsável em produzir informativos 
para serem distribuídos aos familiares, 
colaboradores e comunidade em geral. Uma 
por quinzena 

R$00,00 

KIT COVID-
10 nos 
ambientes 
e 
transporte 
escolar 

APAE, 
Casa 
Amarela 
e 
transpor
te 
escolar 

1/21 Patrícia 
Debrassi 

Banheiro e salas: papel toalha, sabão líquido, 
álcool lixeiras com pedal; trocador: lençol e 
avental, álcool,lixeira com pedal; entrada e 
saída: álcool, tapete higienizador, aferidor; 
transporte: tapete higienizador, viseira, 
álcool, hipoclorito, panos, papel toalha.  

R$os 
valores 
estão nas 
diretrizes 
financeira
s 

Readequaçã
o dos 
espaços 
físicos e 
circulação 
social 

APAE, 
Casa 
Amarela 
e 
transpor
te 
escolar 

1/21 a 
21/21 

Patrícia 
Debrassi 

Transporte: alternância de assento, 
nomeação dos assentos, entrada controlada, 
aferição temperatura, não entrada dos 
familiares e nem de colaboradores; 
Ambientes: redução em 50% das cadeiras, 
sofás, distanciamento demarcado 

R$00,00 

Entrada de 
Terceiros  

APAE, 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
21/21 

Recepção  A entrada de terceiros só será permitida pela 
porta da frente e com ho®ario previamente 
agendado. Não será permitida a entrada de 
familiares, deverão aguardar na parte 
externa  

R$00,00 

Demarcaçã
o de pisos 

APAE, 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Patrícia 
Debrassi 

Serão demarcadas com fita de piso o 
refeitório, a entrada da APAE e a Secretaria 

R$valores 
descritos 
nas 
diretrizes 
financeira
s 

Uso de 
Espaços 
Comuns 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Comunidade 
Apaeana 

Refeitório somente para colaboradores 
respeitando os horários. Não será permitida 
a permanência no refeitório; Ginásio: 
somente para aulas de educação física ou 
para reuniões; sala de reuniões; será 
utilizado como sala de aula; espaço de 
convivências dos professores: desativada; 

R$00,00 
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áreas externas: destinadas para caminhadas, 
uma turma por vez. 

Horário de 
intervalo 

APAE e 
Casa 
Amarela 

2/21 a 
12/21 

Comunidade 
Apaeana 

Alunos em suas salas (ver diretrizes de 
alimentação escolar) e colaboradores, 
conforme cronograma, no refeitório 

R$00,00 

Grupo de 
Risco 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Colaborador
es e 
alunos/as 

Em janeiro de 21 aplicaremos novo 
questionário para identificar quais pessoas 
fazem parte do grupo de risco. A partir deste 
dado serão organizadas trabalho ou aula de 
forma remota 

R$00,00 

Bebedouros 
com jato 

APAE e 
Casa 
Amarela 

10/20 a 
12/21 

Carla Abs Todos os bebedouros que possuíam jatos 
foram desativados. Os bebedouros que estão 
à disposição requerem copo, será adotado o 
copo individual, sempre que possível 

R$os 
valores 
estão 
descritos 
nas 
Diretrizes 
Financeira
s 

Aferir 
Temperatur
a 

APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/21 a 
12/21 

Auxiliares de 
Motorista, 
recepcionist
a, 
Coordenado
ras  

Teremos aferidores de temperatura digital 
infravermelho em cada transporte escolar, 
nas duas entradas da APAE e na entrada da 
Casa Amarela. Ninguém entrada no 
transporte ou na instituição sem que seja 
aferida a temperatura 

R$valores 
descritos 
nas 
Diretrizes 
Financeira
s 

Distanciam
ento Social 

APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/21 a 
12/21 

Todos os 
atores 

Reduzimos mobiliário, número de alunos por 
turma e no transporte, demarcamos 
espaçamento para que as medidas de 
distanciamento sejam seguidas  

R$00,00 

Higienizaçã
o e 
Sanitização 

APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/21 a 
12/21` 

Auxiliares de 
Limpeza 

Será realizada a devida higienização e 
sanitização conforme o deliberado pelas 
diretrizes. 

R$ 
Material 
de 
limpeza 
está 
descritos 
nas 
Diretrizes 
Financeira
s 

Treinament
o para 
Higienizaçã
o e 
sanitização 

APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/21 a 
12/21` 

Carla Abs Treinamento foi solicitado a vigilância 
epidemiológicas além de estudarmos e 
aplicarmos as diretrizes específicas para 
evitar a disseminação da COVID-19 

R$00,00 

Materiais 
de Limpeza 

APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/21 a 
12/21` 

Jeruza 
Linhares 

O material de limpeza utilizado seguirá as 
recomendações da Anvisa. Serão 
devidamente estocados  utilizados conforme 
a orientação de higienização e sanitização 

R$descriç
ão nas 
diretrizes 
financeira
s 
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Higienizaçã
o Áreas 
Comuns 

APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/21 a 
12/21` 

Auxiliares de 
Limpeza 

O/as auxiliares de limpeza farão a 
higienização das áreas comuns a cada troca 
de turno, por isso reduzimos o tempo de 
atendimento aos alunos, para que tenhamos 
capacidade de realizar a higienização de 
forma adequada.  

R$00,00 

Higienizaçã
o dos 
Materiais 
de uso 
Comum e 
Didáticos 

APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/12 a 
12/21 

Colaborador
es 

Cada profissional ficará responsável em fazer 
a higienização dos materiais de uso comum, 
antes e após os atendimentos. Caso tenha 
necessidade, solicitará apoio das auxiliares 
de limpeza. Os materiais didáticos não serão 
compartilhados e não ficarão expostos 

R$00,00 

Uso de EPIs APAE, 
Casa 
Amarela, 
Transpor
te 

1/12 a 
12/21 

Todos os 
atores 

O uso de EPIs seguirá o determinado pelas 
autoridades de saúde. Não será permitida a 
entrada e nem a permanência de máscara 
nos espaços da APAE, Casa Amarela e 
transporte. Além das máscaras, cada 
segmento deverá utilizar os demais EPIs, 
como por exemplo, luvas e avental para as 
trocas de fraldas, viseira, etc.  

R$Valores 
descritos 
nas 
Diretrizes 
Sanitárias 

Monitoram
ento para 
identificaçã
o precoce 
da COVID-
19 

APAE, 
Casa 
Amarela 

1/12 a 
12/21 

Patrícia 
Debrassi 

Será a pessoa responsável pelo PCRA/APAE-
BC que estará a frente desse monitoramento 
diariamente. Fará a vistoria antes e após 
cada turno e caso tenha-se alguma suspeita 
será adotada as medidas cabívei: 
encaminhamento para sala COVID-19, 
comunicado as autorizadas, encaminhada 
para os serviços de referência no município, 
acompanhando o afastamento e o desfecho 
do caso, mantendo os registros atualizados 

R$Valores 
descritos 
nas 
Diretrizes 
Financeira
s 

Local de 
Troca de 
Fraldas 

APAE, 
Casa 
Amarela 

1/12 a 
12/21 

Auxiliar de 
Limpeza e 
professores 

No banheiro de troca teremos lençol, 
avental, luva, viseira, além do sabão, álcool 
em gel e papel toalha. A troca será realizada 
pela professora que deverá usar todos os 
EPIs e após a troca realizar a sua higiene 
pessoal e acionar a auxiliar de limpeza para 
fazer a higienização do local 

R$00,00 

Cadeiras de 
Rodas 

APAE, 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Auxiliares de 
Motoristas 

A cadeira de rodas será etiqueta e utilizada 
apenas por um único usuário e deverá ser 
higienizada a cada troca de turno 

R$00,00 

Atendiment
o clínico, da 
Estimulação 
precoce e 
saesp 

APAE, 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Profissionais Os atendimentos serão individuais, de 30 
min com 15 para higienização pessoal, dos 
materiais utilizados e do mobiliário. Durante 
o atendimento será obrigatório o uso de EPIs 
tanto do profissional como do aluno/a e de 
sua família, caso esteja participando do 
atendimento 

R$00,00 
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7.4 CADERNO 02: DIRETRIZES SANITÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 

Responsável de Equipe: Maria Aparecida Da Cruz Santos (WhastApp (47) 98448-2093 

 
A APAE de BC visando a segurança sanitária e o combate a disseminação da 

COVID-19 no que tange a alimentação dos usuários e funcionários, capacitou e reorganizou 

sua estrutura no que tange a alimentação dos alunos, alunas, funcionários e funcionárias 

da seguinte forma: 

 

 
7.4.1 Para os profissionais que atuam diretamente na manipulação dos alimentos: 

cozinheiras : 

 

● Leitura e discussão em conjunto sobre o Manual de Boa Práticas de Manipulação 

● Capacitação: ”Boas Práticas na Alimentação Escolar e Diretrizes Sanitárias” - 

Promovido pela EPAGRI/ FECAM/ UNDIME - 8 horas.  

● Leitura e discussão sobre os Procedimentos Operacionais Padronizados elaborando 

diretrizes internas de segurança sanitária 

● Distribuição de Kit individual de Higienização 

● Colocação de Kit de Higienização da entrada da Cozinha 

● Fechamento da porta da entrada da cozinha, permitindo o acesso apenas às 

cozinheiras e auxiliares de cozinha 

● Obrigatório o uso de luvas  

● Obrigatório o uso de máscaras e a troca a cada 2 horas 

● Higienizar as mãos de forma sistemática e a cada entrega de alimento  

 
 
7.4.2 Quanto a alimentação dos alunos 

 

Os alunos e alunas da APAE realizavam o lanche de forma coletiva, serviam-se no buffet, 

fazendo fila um atrás do outro, sentados todos no refeitório que possuía capacidade média 

de 40  pessoas. 

 

Para 2021, a APAE de BC adotará a seguintes medidas: 
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● Alimentação dos alunos acontecerá na sala de aula, mediados pelos professores de 

turma; 

● Será organizado caixas de plástico com o nome da respectiva turma seguindo a 

nomenclatura da FCEE; 

● Em cada caixa de plástico conterá pratos, xícaras, talheres, copos, garrafa, etc., 

conforme a necessidade de cada turma, observando os utensílios adaptados 

conforme a necessidade do aluno. Por exemplo, se na turma do TEA I há um aluno 

que faz uso de um copo adaptado, este copo será de uso único e exclusivo desse 

aluno e estará dentro da sua respectiva caixa de plástico; 

● Assim, os utensílios de cada turma serão de uso único e exclusivo da turma, ou seja, 

pratos, xícaras, copos e talheres serão usados durante todo o ano pelos mesmos 

alunos, não serão misturados; 

● A cozinheira passará em cada uma das salas de aula e, já sabendo o do cardápio a 

ser servido, verificará o número de alunos e as especificações da alimentação 

(restrições, consistência, etc.) e anotará em uma planilha; 

● O alimento será preparado conforme as necessidades de cada turma; 

● Acondicionará a alimentação e os utensílios  em caixas de plástico da turma; 

● A cozinha deixará a caixa de plástico sobre a bancada do buffet para que seja a 

distribuição das caixas por turma; 

● Cada professor de turma irá até a cozinha pegar a caixa de plástico da sua respectiva 

turma; 

● Após a alimentação dos alunos, cada professor deverá colocar os utensílios e a 

sobra dos alimentos na sua caixa de plástico e levar devidamente fechada até a 

cozinha para que seja feito a higienização dos utensílios e o descarte correto dos 

alimentos; 

● A cozinha fará a esterilização dos utensílios e da caixa de plástico por turma, ou seja, 

por caixa de plástico, higienizando e já deixando acondicionada na respectiva caixa 

de plástico para que no dia seguinte os mesmo utensílios sejam utilizados pelos 

mesmos alunos da respectiva turma. 

 

7.4.3 Quanto a alimentação dos funcionários 

 

● O lanche dos funcionários poderá acontecer no refeitório desde que se observe os 

distanciamento e as demais medidas sanitárias; 
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● O alimento será servido em porções individuais pela cozinheira ou auxiliar de cozinha 

que será entregue ao funcionário; 

● Todas as refeições serão servidas no refeitório, sendo vedada o uso do refeitório do 

piso superior da Apae. 

 

7.4.4 Regras Gerais da Cozinha 

 

● A cozinha será responsável em higienizar as mesas, bancadas, cadeiras e o chão 

do refeitório e da cozinha, duas vezes por dia – manhã e tarde, e nas sextas-feiras 

será feita a higienização geral; 

● Não serão utilizadas mais toalhas de pano sobre a mesa; 

● Foram recolhidos todos os utensílios que ficavam sobre a bancada do buffet à 

disposição das pessoas; 

● Foram recolhidos os potes de bolachas que ficavam a disposição; 

● Não será mais servido buffet, o alimentos será fornecido apenas pelas cozinheiras 

e/ou auxiliares de cozinha; 

● A alimentação dos alunos acontecerá nas suas respectivas salas; 

● Não será mais permitida a entrada de terceiros na cozinha; 

● Não será mais ofertado café e alimentos às famílias dos alunos; 

● Foram reduzidos o número de lugares no refeitório de 40 lugares para 26 cadeiras 

disponibilizadas, ou seja, reorganizado a disposição de mesa e cadeiras priorizando 

o distanciamento entre cadeira de 1,5m. Esta será a capacidade máxima, assim, 

será feito um cronograma para que os funcionários façam seu lanche;  

● Não será permitido que pessoa fiquem no refeitório conversando ou tomando café 

em pé; 

● Para pegar e levar as caixas de plástico com a refeição dos alunos o professor 

deverá observar o distanciamento e deverá esperar pelo colega, caso haja fila, 

observando o distanciamento de 1,5 metros, conforme indicado no chão pela faixa 

de sinalização; 

● Não serão aceitos alimentos trazidos de casa pelos alunos; 

● As  facas e colheres para açúcar ou, por exemplo, passar margarina no pão, serão 

entregues individualmente, envolvidos em guardanapo de boca  

● No refeitório todos deverão estar de máscara, exceto quando estiverem comendo. 

Não será permitido a permanência na cozinha para conversação. 
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7.4.5 Quantidade Utensílios Disponíveis da Cozinha 

 
● PCRA/APAE-BC temos disponíveis quantidade suficiente para atender a demanda 

por dia/período: 

○ 200 pratos almoço 

○ 50 pratos de sobremesa 

○ 180 pratos fundo 

○ 200 talheres 

○ 75 garfos 

○ 70 facas 

○ 60 colheres 

○ 20 canecas 

○ 15 xícaras 

○ 10 Caixas de plástico para acondicionar a alimentação dos alunos 

 

7.4.6 Estimativa de refeições diárias servidas 

 

● Para alunos - 60 alunos que farão a refeição em suas respectivas salas 

● Para funcionários - 60 funcionários para lanche  

● Almoço Servido - 10 funcionários que serão servidos por meio do prato feito  

 
 
Porque: Diretrizes Sanitárias para Alimentação Escolar 

 

O quê  Onde  Quand
o  

Quem  Como  Quanto   
custa 

Regras 
Gerais da 
Cozinha 

Cozinha 
e 
Refeitóri
o 

1//21 a 
12/21 

Cozinheir
as 

A cozinha será responsável em higienizar as 
mesas, bancadas, cadeiras e o chão do 
refeitório e da cozinha, duas vezes por dia – 
manhã e tarde, e nas sextas-feiras será feita 
a higienização geral; Não serão utilizadas 
mais toalhas de pano sobre a mesa; Foram 
recolhidos todos os utensílios que ficavam 
sobre a bancada do buffet à disposição das 
pessoas; Foram recolhidos os potes de 
bolachas que ficavam a disposição; Não será 
mais servido buffet, o alimentos será 
fornecido apenas pelas cozinheiras e/ou 
auxiliares de cozinha; A alimentação dos 
alunos acontecerá nas suas respectivas 
salas; Não será mais permitida a entrada de 
terceiros na cozinha; Não será mais ofertado 
café e alimentos às famílias dos alunos; 

R$00,00 
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Foram reduzidos o número de lugares no 
refeitório de 40 lugares para 26 cadeiras 
disponibilizadas, ou seja, reorganizado a 
disposição de mesa e cadeiras priorizando o 
distanciamento entre cadeira de 1,5m. Esta 
será a capacidade máxima, assim, será feito 
um cronograma para que os funcionários 
façam seu lanche;  
Não será permitido que pessoa fiquem no 
refeitório conversando ou tomando café em 
pé; Para pegar e levar as caixas de plástico 
com a refeição dos alunos, o professor 
deverá observar o distanciamento e deverá 
esperar pelo colega, caso haja fila, 
observando o distanciamento de 1,5 metros, 
conforme indicado no chão pela faixa de 
sinalização; Não serão aceitos alimentos 
trazidos de casa pelos alunos; As  facas e 
colheres para açúcar ou, por exemplo, 
passar margarina no pão, serão entregues 
individualmente, envolvidos em guardanapo 
de boca. No refeitório todos deverão estar de 
máscara, exceto quando estiverem 
comendo. Não será permitido a permanência 
na cozinha para conversação. 

Alimentaç
ão Aluno/a 

Salas de 
Atendime
nto 

Confor
me 
cronogr
ama 

Professor
es e 
Cozinheir
as 

Alimentação dos alunos acontecerá na sala 
de aula, mediados pelos professores de 
turma; Será organizado caixas de plástico 
com o nome da respectiva turma seguindo a 
nomenclatura da FCEE; Em cada caixa de 
plástico conterá pratos, xícaras, talheres, 
copos, garrafa, etc., conforme a necessidade 
de cada turma, observando os utensílios 
adaptados conforme a necessidade do aluno. 
Por exemplo, se na turma do TEA I há um 
aluno que faz uso de um copo adaptado, este 
copo será de uso único e exclusivo desse 
aluno e estará dentro da sua respectiva caixa 
de plástico; 
Assim, os utensílios de cada turma serão de 
uso único e exclusivo da turma, ou seja, 
pratos, xícaras, copos e talheres serão 
usados durante todo o ano pelos mesmos 
alunos, não serão misturados; Auxiliar de 
Cozinha passará em cada uma das salas de 
aula e, já sabendo o do cardápio a ser 
servido, verificará o número de alunos e as 
especificações da alimentação (restrições, 
consistência, etc.) e anotará em uma 
planilha; O alimento será preparado 
conforme as necessidades de cada turma; 
Acondicionará a alimentação e os utensílios  
em caixas de plástico da turma; A cozinha 
deixará a caixa de plástico sobre a bancada 
do buffet para que seja a distribuição das 
caixas por turma; Cada professor de turma irá 
até a cozinha pegar a caixa de plástico da 
sua respectiva turma; Após a alimentação 
dos alunos, cada professor deverá colocar os 
utensílios e a sobra dos alimentos na sua 
caixa de plástico e levar devidamente 

R$00,00 
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fechada até a cozinha para que seja feito a 
higienização dos utensílios e o descarte 
correto dos alimentos; A cozinha fará a 
esterilização dos utensílios e da caixa de 
plástico por turma, ou seja, por caixa de 
plástico, higienizando e já deixando 
acondicionada na respectiva caixa de 
plástico para que no dia seguinte os mesmo 
utensílios sejam utilizados pelos mesmos 
alunos da respectiva turma. 

Refeição 
colaborad
ores 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Cozinheir
as 

O lanche dos funcionários poderá acontecer 
no refeitório desde que se observe os 
distanciamento e as demais medidas 
sanitárias; Cada funcionário fará uso da sua 
xícara, do seu prato e talher que deverão ser 
trazidos de casa e acondicionados na sua 
respectiva sala e/ou bolsa. Sendo assim, 
casa funcionários será responsável em 
higienizar seus utensílios individuais;  O 
alimento será servido em porções individuais 
pela cozinheira ou auxiliar de cozinha que 
será entregue ao funcionário; Todas as 
refeições serão servidas no refeitório, sendo 
vedada o uso do refeitório do piso superior da 
Apae. 

R$00,00 

Utensílios 
de 
Cozinha 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
21/12 

APAE 200 pratos almoço, 50 pratos de sobremesa, 
180 pratos fundo, 200 talheres pequenos, 75 
garfos, 70 facas, 60 colheres, 20 canecas, 
15 xícaras, 10 Caixas de plástico para 
acondicionar a alimentação dos alunos 

R$00,00 

Refeições 
dia 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Cozinheir
as 

Para alunos - 60 alunos que farão a refeição 
em suas respectivas salas. Para 
funcionários - 60 funcionários para lanche  
Almoço Servido - 10 funcionários que serão 
servidos por meio do prato feito  

R$00,00 

 
 
 
7.5 CADERNO 03: DIRETRIZES SANITÁRIAS PARA  O TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Responsável de equipe: Claudio Pokrywiecki - WhatsApp (47) 997405358 
 

As medidas descritas a seguir foram pensadas a partir das deliberações que 

compõem o Caderno 03 - Transporte Escolar 

A APAE de BC dispõem dos seguintes transportes: 

● 01 Van 

● 01 Micro ônibus 

● 01 Ônibus 

● 01 Carro Passeio 

 
7.5.1 Van 
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Os dados da Van são os seguintes: 

 

● Motorista responsável pelo transporte e pelas regras sanitárias do veículo: Valdemir 

Nelson Jacinto 

● Auxiliar de motorista responsável pelo transporte dos alunos e pelas regras 

sanitárias: Yan Fabian Nascimento 

● Capacidade de passageiros sentados até 2020: 14 e 16 com o motorista e auxiliar 

de motorista 

● Capacidade de passageiros 2021: 08 alunos, mais 02 responsáveis (motorista e 

auxiliar de motorista) 

● Número total  de assentos:16  - Disponíveis 2021: 10 poltronas 

● Número de Assentos triplo: 03 -  Disponíveis 2021: 06 poltronas 

● Número de Assentos quadruplo: 01 - Disponíveis 2021: 02 poltronas 

● Número de Assentos  individuais: 03 - Disponíveis 2021: 02 poltronas 

● Espaço para cadeiras de rodas: não há 

 

7.5.2 Micro-Ônibus  

 

● Motorista responsável pelo transporte e pelas regras sanitárias do veículo: Claudio 

Pokrywiecki 

● Auxiliar de motorista Responsável pelo transporte dos alunos e pelas regras 

sanitárias: Maicon Nascimento 

● Capacidade de passageiros sentados: 16 mais o motorista e o auxiliar de motorista 

● Capacidade de passageiros 2021: 09 aluno, sendo 01 que utiliza cadeira de rodas, 

mais 02 responsáveis (Motorista e auxiliar de motorista) 

● Número total  de assentos: 16  - Disponíveis 2021: 8 poltronas, mais uma vaga para 

cadeira de rodas  

● Número total  de assentos duplos: 08 poltronas 

● Espaço para cadeiras de rodas: 01 vaga 

 

7.5.3 Ônibus 

 

● Motorista responsável pelo transporte e pelas regras sanitárias do veículo: Será 

contratado em Fevereiro de 2021 
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● 01 Auxiliar de motorista Responsável pelo transporte dos alunos e pelas regras 

sanitárias: Sebastião dos Santos cardoso 

● Capacidade de passageiros sentados: 34 e 02 com o motorista e auxiliar de 

motorista 

● Capacidade de passageiros 2021: 16 alunos, mais 02 responsáveis (Motorista e 

auxiliar de motorista) e mais dois lugares para cadeirantes. 

● Número total  de assentos: 36  - Disponíveis 2021: 16 

● Número de assentos para  motorista e ajudante : 02  

● Número total  de assentos individuais: 03 – Disponíveis 2021: 03 

● Número total  de assentos duplos: 20  - Disponíveis 2021: 10 

● Número de Assentos quíntuplo: 05 - Disponíveis 2021: 03 

● Número de espaço para cadeirantes : 03 - disponíveis  2021: 02 

 

7.5.4 Carro de Passeio 

 

O carro de passeio será utilizado pelos profissionais da Apae em casos específicos. Todos 

os motoristas da Apae podem fazer uso deste automóvel, mas quem ficará responsável 

pela vistoria dos padrões sanitários será o Responsável de equipe: Claudio Pokrywiecki. 

Embora o carro  seja para 5 pessoas, utilizaremos no máximo 03. 

 

7.5.5 Medidas Gerais para Transporte Escolar  

 

Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo da seguinte forma: 

 
AÇÃO COMO SERÁ FEITA NA APAE DE BALNEÁRIO 

CAMBORIÚ 
a) Veículo de passeio: resguardar intervalo de 
um assento vazio entre os passageiros nos 
bancos traseiros; 

Capacidade motorista, mais  passageiro no banco da 
frente e mais uma pessoa atrás 

b) Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo 
de um assento vazio entre os passageiros em 
todos os bancos; 

Capacidade era de 16 contando com o motorista, 
auxiliar de motorista e o assento na frente 
PCRA – 08 alunos, mais motorista e auxiliar de 
motorista 

c) Micro-ônibus: priorizar ocupação alternada 
dos assentos, até o limite de um ocupante por 
assento, sendo vedado passageiros em pé 

Capacidade era de 18 contando com o motorista, 
auxiliar de motorista e o assento na frente 
PCRA – 09 alunos, mais motorista e auxiliar de 
motorista e um cadeirante 

d) Ônibus: priorizar ocupação alternada dos 
assentos, até o limite de um ocupante por 
assento, sendo vedado passageiros em pé; 

Capacidade era de 36 contando com o motorista, 
auxiliar de motorista e o assento na frente 
PCRA – 16 alunos, mais motorista e auxiliar de 
motorista e dois cadeirantes 
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e) Em todas as modalidades de transporte, 
manter a obrigatoriedade  de ocupar o mesmo 
lugar todos os dias, com registro dos ocupantes 
pelo monitor 

PCRA – Haverá placas identificando o nome dos 
usuários (manhã e tarde). A relação também estará 
disponível na prancheta do veículo 

 
Ordenar as entradas e saídas dos alunos de forma que, no embarque, os mesmos ocupem 

inicialmente as partes traseiras dos veículos, e que o desembarque inicie pelos alunos dos 

bancos da parte dianteira: 

 

● PCRA/APAE-BC A ordenação foi feita a partir dessa deliberação, sendo também 

colocado o nome do assento de cada usuário no respectivo assento, ou seja, no 

trajeto, o primeiro aluno a embarcar ocupará o primeiro assento da parte de trás do 

veículo e assim respectivamente. 

 

Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente pessoas com máscara, quer 

sejam alunos ou funcionários.  

 

● PCRA/APAE-BC O auxiliar de motorista será o responsável em fazer a triagem de 

cada aluno que entrar no transporte escolar, só será permitido a entrada com o uso 

e permanência da máscara e as famílias não serão autorizadas a “pegarem carona” 

ou entrarem no transporte escolar.  

● Caso o aluno retire a máscara durante o trajeto e não aceite permanecer com a 

mesma, a família será comunicada para que possa fazer a aprendizagem de tal 

medida sanitária. O usuário só retornará a fazer uso do transporte escolar após tal 

aprendizagem 

 

Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5 metros (um metro e meio) nas áreas 

de embarque e desembarque ou locais destinados para fila (na APAE), evitando a 

aglomeração de pessoas: 

 

PCRA/APAE-BC Embarque de casa para a APAE - Os usuários farão o embarque um por 

vez, pois a APAE sempre os pega em casa ou no ponto de referência. 

● Ao chegarem na APAE o desembarque será feito um a um pelo auxiliar de motorista 

iniciando o desembarque pelo usuário que está no banco da frente. O usuário 

desembarcará e será recebido pelo professor que o acompanhará até o ginásio onde 

aguardará o desembarque dos demais usuários.  
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● O desembarque do transporte escolar na APAE será feito pelo portão de trás da 

Apae e os alunos serão encaminhados para o ginásio que estará devidamente 

organizado para manter o distanciamento de 1,5m. Serão colocadas sinalização na 

arquibancada onde os alunos já estão acostumados a ficarem sentados e também 

disponibilizaremos cadeiras de plástico organizadas conforme a determinação de 

1,5m de distância entre si.  

● O desembarque dos alunos será de um transporte por vez, respeitando o transporte 

que chegou primeiro na Apae, desembarcará primeiro e assim sucessivamente 

● Embarque da APAE para casa será feito da seguinte forma: primeiro embarque 

serão dos usuário que usam o ônibus, segundo o micro-ônibus e terceiro a Van. 

Assim, os alunos sairão das suas salas acompanhados do professores e aguardarão 

no mesmo espaço que aguardaram na entrada, ou seja, nas arquibancadas e 

cadeiras disponibilizada 

 

Padronizar procedimentos e operações de higienização, de forma que após cada 

itinerário/viagem, seja realizada a limpeza e desinfecção dos veículos utilizados no 

transporte. Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros) e poltronas 

com álcool 70% ou produtos sanitizantes de efeitos similar, a cada finalização de viagem.  

 

PCRA/APAE-BC Esta ação foi negociada com o auxiliar de motorista e motorista de cada 

transporte da Apae de BC. Será fornecido um Kit de Limpeza/Esterilização para cada um 

dos transportes, bem como o aferidor; 

● O auxiliar de motorista irá aferir a temperatura de cada usuário antes de entrar no 

transporte. Se estiver em condições (abaixo de 37,8°), entrará no transporte e 

sentará na poltrona com o seu nome. Ao desembarcar, os funcionários farão a 

limpeza/esterilização do transporte para receber os usuários e levá-los até sua casa;  

● Como transporte da Apae antes levava os alunos do período matutino e já pegava 

os alunos do período, foi refeita a rota e os transportes irão desembarcar todos os 

alunos, fazer a higienização e então seguirão para embarcar os alunos do período 

vespertino.  

● Ao chegarem na Apae, novamente será refeito a higienização dos transporte; 

● No desembarque do período vespertino, os motoristas e auxiliares de motoristas, ao 

finalizarem a rota, farão a limpeza e higienização o transporte para deixando-o apto 

para o dia seguinte; 
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● Será colocado um tapete higienização na entrada do transporte para que os alunos 

possam limpar seus calçados antes de entrar no transporte; 

● Nas sextas-feiras, após o desembarque dos alunos do período vespertino, será feita 

a limpeza de todo o transportes, incluindo o assoalho. Cada motorista e auxiliar de 

motorista será responsável em fazer tal limpeza/esterilização; 

● A fiscalização da limpeza/esterilização será feita pela funcionária Noemi Nazário. 

 

Definir periodicidade para higienização interna completa do veículo, recomendando-se ao 

menos uma vez ao dia. 

 

● PCRA/APAE-BC:  A higienização completa será feita nas sextas-feiras no final do 

expediente, a higienização/esterilização interna, exceto o assoalho, será feita 4 

vezes ao dia, conforme detalhado acima. 

 

Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar para a higienização das mãos, no 

embarque e no interior do veículo: 

 

● PCRA/APAE-BC A Apae de BC entregará um KIT de Higienização para cada 

Funcionário (máscara, álcool, sabão, luvas e para o auxiliar de motorista e motorista 

será entregue também o protetor facial). Este Kit será de responsabilidade de cada 

funcionário e deverá estar consigo durante todo o trajeto; 

● Em cada transporte será deixado dois Kit de Higienização/Esterilização contendo: 

Panos, toalhas de papel, álcool, sabão e cloro). Será de responsabilidade do 

motorista e do auxiliar de motorista higienizarem suas mãos e será de 

responsabilidade do auxiliar do motorista ao aferir a temperatura do aluno, orientar 

a higienização das mãos do aluno (caso o aluno não faça sozinho, o auxiliar o fará 

usando luvas). 

 

Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as orientações aos passageiros sobre 

etiqueta da tosse, uso da máscara, higienização das mãos e distanciamento social: 

 

PCRA/APAE-BC Será colocado o cartaz atrás dos bancos/poltronas, na parte da frente do 

veículo e no local de embarque e desembarque. 

● Responsável em confeccionar e afixar: Noemi Nazário 
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Organizar e orientar escalonamento de horários de chegadas e saídas dos estudantes nas 

instituições de ensino, reduzindo a concentração deles no local: 

 

PCRA/APAE-BC Todo o planejamento da Apae de BC foi estruturado de forma a não ter 

aglomerações.  

● Os transportes da Apae irão embarcar e desembarcar pelo portão de trás e os carros 

individuais serão recepcionados pelo portão da frente, detalhado a seguir: 

 

7.5.6 Transporte Familiar/ Particular  

 

A APAE de BC aplicou um questionário para todas as famílias e dentre os 

questionamentos foi verificado o tipo de transporte necessário para que o aluno 

frequentasse a APAE. Foram separados os que necessitam de transporte institucional, 

coletivo e os que utilizarão o transporte familiar/individual, ou seja, para as famílias que irão 

trazer e buscar os alunos na Apae.A partir destes dados foi elaborado um cronograma de 

frequência e de horários de entrada e saída, evitando aglomerações. A organização desse 

transporte acontecerá da seguinte forma: 

● Os alunos que farão uso de transporte familiar/individual serão recepcionados pelo 

portão da frente da instituição. 

● Serão recepcionados pela pedagoga Noemi Nazário que fará a aferição e  caso 

esteja apto a permanecer na instituição, será higienizado suas mãos e conduzido 

até a sua respectiva sala. 

● Caso haja outro aluno para ser recebido, este deverá aguardar na parte externa da 

APAE, no local indicado, aguardando até que a funcionária possa fazer a aferição e 

higienizar as mãos. 

● Não será permitido que a família conduza o filho/a até a sala de aula. 

● Para a saída dos alunos, no horário agendado, a família aguardará na parte externa 

da instituição e a profissional conduzirá o aluno da sala até sua família. 

 

Porque : Diretrizes Sanitárias para o Transporte Escolar 

 

O quê  Onde  Quand
o  

Quem  Como  Quanto   
custa 
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Capacid
ade de 
passagei
ros 

Transport
e APAE 

1/21 a 
12/21 

Van, 
Micro 
Ônibus, 
Ônibus, 
Carro de 
Passeio 

VAN: Motorista responsável pelo transporte e 
pelas regras sanitárias do veículo: Valdemir 
Nelson Jacinto. Auxiliar de motorista responsável 
pelo transporte dos alunos e pelas regras 
sanitárias: Yan Fabian Nascimento. Capacidade 
de passageiros sentados até 2020: 14 e 16 com 
o motorista e auxiliar de motorista. Capacidade 
de passageiros 2021: 08 alunos, mais 02 
responsáveis (motorista e auxiliar de motorista) 
MICRO-ÔNIBUS:: Motorista responsável, 
Claudio Pokrywiecki. 
Auxiliar de motorista Responsável pelo 
transporte dos alunos e pelas regras sanitárias: 
Maicon Nascimento. 
Capacidade de passageiros sentados: 16 mais o 
motorista e o auxiliar de motorista 
Capacidade de passageiros 2021: 09 aluno, 
sendo 01 que utiliza cadeira de rodas, mais 02 
responsáveis (Motorista e auxiliar de motorista). 
ÔNIBUS: Motorista responsável pelo transporte 
e pelas regras sanitárias do veículo: Será 
contratado em Fevereiro de 2021. 01 Auxiliar de 
motorista Responsável pelo transporte dos 
alunos e pelas regras sanitárias: Sebastião dos 
Santos cardoso. Capacidade de passageiros 
sentados: 34 e 02 com o motorista e auxiliar de 
motorista. Capacidade de passageiros 2021: 16 
alunos, mais 02 responsáveis (Motorista e 
auxiliar de motorista) e mais dois lugares para 
cadeirantes. 
CARRO DE PASSEIO: O carro de passeio será 
utilizado pelos profissionais da Apae em casos 
específicos. Todos os motoristas da Apae podem 
fazer uso deste automóvel, mas quem ficará 
responsável pela vistoria dos padrões sanitários 
será o Responsável de equipe: Claudio 
Pokrywiecki. Embora o carro  seja para 5 
pessoas, utilizaremos no máximo 03. 

R$00,00 

Embarqu
e 

Transport
e Apae 

1/21 a 
12/21 

Alunos/as Transporte é feito a partir da residência do aluno 
ou de um ponto de referência. Não há 
aglomeração. Auxiliar de motorista irá aferir a 
temperatura, higienizar mãos dos alunos, 
higienizar calçados do aluno por meio do tapete 
higiênico, Conduzir o aluno para seu assento 
devidamente etiquetado. A demarcação do 
assento foi organizada levando em consideração 
que o primeiro a sangrar senta-se no banco de 
trás e assim sucessivamente. Familiares não 
poderão entrar no transporte.  
Embarque para o retorno às residências: 
iniciaremos o embarque pelo ônibus, turma a 
turma, conduzidos pelo professor até o ginásio. 
De lá para o transporte, o auxiliar de motorista 
fará o embarque, conduzindo o aluno até seu 
respectivo assento. 

R$00,00 

Desemb
arque 

Transport
e Apae 

1/21 a 
12/21 

Alunos O desembarque: da Apae para a casa dos 
alunos/as o desembarque será uma a um. O 
desembarque na APAE será pelo portão de trás, 
obedecendo o cronograma, um transporte por 
vez, os alunos serão desembarcados um a um e 

R$00,00 
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serão conduzidos para o ginásio onde ficarão em 
seus respectivos lugares demarcados. Farão as 
higienização das mãos com álcool em gel. Após 
o professor conduziria sua turma para sua 
respectiva sala 

EPIs Transport
e Apae 

1/21 a 
12/21 

Motorista, 
Auxiliar 

Os profissionais receberão seu KIT convid-19, 
contendo além os EPIs dos demais funcionário, 
viseiras e aferidor de temperatura. O uso dos 
EPIs será obrigatório. A limpeza do transporte 
será feita ao final de cada turno, diariamente. 
Nas sextas-feiras será feita a higienização 
geral. 

R$00,00 

Transpor
te 
Familiar 

Apae e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Familiare
s 

Os alunos que farão uso de transporte 
familiar/individual serão recepcionados pelo 
portão da frente da instituição. Serão 
recepcionados pela pedagoga Noemi Nazário 
que fará a aferição e  caso esteja apto a  
permanecer na instituição, será higienizado suas 
mãos e conduzido até a sua respectiva sala. 
Caso haja outro aluno para ser recebido, este 
deverá aguardar na parte externa da APAE, no 
local indicado, aguardando até que a funcionária 
possa fazer a aferição e higienizar as mãos. Não 
será permitido que a família conduza o filho/a até 
a sala de aula. Para a saída dos alunos, no 
horário agendado, a família aguardará na parte 
externa da instituição e o profissional conduzirá 
o aluno da sala até sua família. 

R$00,00 

 
 
7.6 CADERNO 04 - DIRETRIZES CLÍNICO e PEDAGÓGICAS PARA O RETORNO AOS 
ATENDIMENTOS 
 
 
Responsável Equipe: Eliana Faria - WhatsApp (47) 999632199 

 
 

O PCRA das diretrizes pedagógicas são oriundos da análise do caderno 04 - 

Diretrizes Pedagógicas para o Retorno aos Atendimentos, mas também estão presentes 

em todo o PCRA uma vez que o público alvo da educação especial são pessoas que 

necessitam de apoio intermitente, mas, a grande maioria, necessitam de apoio amplo e 

permanente. 

Diante das necessidades, a APAE de BC faz das cotidianidades, como a 

alimentação, embarque e desembarque, ações pedagógicas. 

Assim, além das questões pedagógicas/educação, o PCRA das diretrizes 

Pedagógicas abrange, também, a assistência social e a saúde.  

E, as diretrizes aqui descritas são para todos os funcionários que atuam, de 

forma direta ou indireta, com o público alvo da APAE (pessoas em atraso no 
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desenvolvimento global, pessoas com deficiência intelectual associadas ou não há outras 

deficiências). 

 

7.6.1 Período de Atendimento na APAE 

 

O PCRA tem por objetivo dar condições de atendimento aos alunos e 

funcionários da APAE e, se a Pandemia permitir, a intenção é iniciar os atendimentos 

clínicos presenciais em fevereiro de 2021. 

Os atendimentos serão com horário reduzido para que o profissional possa fazer 

a higienização do local de atendimento, dos materiais a serem utilizados e logo após o seu 

uso, da mesma forma, deve-se fazer a higienização dos mesmos. 

Os horários de atendimentos anterior a pandemia era das 7:30 às 11:30 e das 

13:30 às 17:30. Alunos e funcionários faziam os mesmos horários. Diante do contexto de 

pandemia, os funcionário deverão seguir o horário de trabalho, ou seja, das 7:30 às 11:30 

e das 13:30 às 17:30, todavia, os alunos chegarão na Apae a partir das 8h e sairão a partir 

das 11h no período matutino e no vespertino, chegarão a partir das 14h e retornarão para 

seus lares a partir das 17h.  

A redução do horário de atendimento direto ao aluno, deve-se pela necessidade 

de cada profissional adotar as medidas de segurança para evitar a disseminação da 

COVID-19. 

 

7.6.2 Aulas e Atendimentos de Forma Remota e Presencial 

 

Como já descrito, a APAE funcionará de duas formas diferentes, 

concomitantemente: 50% presencial e 50% remoto. 

Os atendimentos na Apae acontecerão nas respectivas salas de aula ou de 

atendimento, com os atendimento das especialidades e clínicos, seguindo o que 

anteriormente foi descrito e cada um dos profissionais poderá escolher se deseja fazer 

transmissões ao vivo para os alunos que estão em casa, chamada de vídeo ou gravar a 

aula presencial e depois enviar para os alunos.  

O horário reduzido do atendimento ao aluno (1h menos para cada período) dará 

condições do professor organizar os atendimentos remotos simultaneamente ao presencial. 

A Apae também continuará com a Maleta Pedagógica, que foi utilizada durante 

a quarentena e deu um resultado super positivo. Na Maleta Pedagógica a Apae envia 
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materiais para que os alunos em atendimento remoto possam desenvolver a atividade 

sugerida. 

A Apae disponibilizará acesso a internet e permitirá o uso do celular individual 

para a gravação dos vídeos ou para a transmissão ao vivo. 

 

Porque: Diretrizes Clínicos e Pedagógicas 

 

O quê  Onde  Quand
o  

Quem  Como  Quanto   
custa 

Horário 
de 
Atendim
ento 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Colabora
dores e 
Alunos 

Os horários de atendimento anterior à pandemia 
eram das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30. 
Alunos e funcionários faziam os mesmos 
horários. Diante do contexto de pandemia, os 
funcionário deverão seguir o horário de trabalho, 
ou seja, das 7:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30, 
todavia, os alunos chegarão na Apae a partir das 
8h e sairão a partir das 11h no período matutino 
e no vespertino, chegarão a partir das 14h e 
retornarão para seus lares a partir das 17h.  

R$00,00 

Linhas 
Gerais 
do 
Atendim
ento 

Apae e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Colabora
dores e 
Alunos 

Os atendimentos na Apae acontecerão nas 
respectivas salas de aula ou de atendimento, 
com os atendimento das especialidades e 
clínicos, seguindo o que anteriormente foi 
descrito e cada um dos profissionais poderá 
escolher se deseja fazer transmissões ao vivo 
para os alunos que estão em casa, chamada de 
vídeo ou gravar a aula presencial e depois enviar 
para os alunos. O horário reduzido do 
atendimento ao aluno (1h menos para cada 
período) dará condições do professor organizar 
os atendimentos remotos simultaneamente ao 
presencial. A Apae também continuará com a 
Maleta Pedagógica, que foi utilizada durante a 
quarentena e deu um resultado super positivo. 
Na Maleta Pedagógica a Apae envia materiais 
para que os alunos em atendimento remoto 
possam desenvolver a atividade sugerida. A 
Apae disponibilizará acesso a internet e permitirá 
o uso do celular individual para a gravação dos 
vídeos ou para a transmissão ao vivo. 

R$00,00 

 
 
7.7 CADERNO 05 - DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PESSOAS 
 
 
Responsável Equipe: Angela Maria Camargo dos Santos - WhastApp (47) 999429501 

 

A APAE de BC analisou o Caderno 05 - Diretrizes para Gestão de Pessoas e 

traçou o PCRA que segue. 



 

71 

 

7.7.1  Medidas Gerais para Gestão de Pessoas  

 

No que tange a prevenção da disseminação da COVID-19, seguiremos as 

medidas sanitárias vigentes na ocasião do retorno aos atendimentos, neste momento: 

 

● Respeitar o distanciamento social; 

● Usar máscaras em todos os espaços da APAE; 

● Higienizar as mãos sistematicamente com água e sabão, bem como, com álcool em 

gel.; 

● Intensificar a limpeza do ambiente de trabalho; 

● Afastar as pessoas sintomáticas; 

● Fazer o monitoramento dos sintomas de todos os funcionários e alunos 

● Deixar todas as janelas e portas abertas para que haja uma boa ventilação dos 

ambientes. 

 

7.7.2 Triagem, Monitoramento e Afastamento dos Funcionários   

 

A APAE de BC fará a triagem dos funcionários que atuarão na instituição em 

2021 e os classificaremos conforme a determinação e as especificações descritas, da 

seguinte forma: 

 

● Grupo 01 - Pessoas com suspeita de COVID-19 ou pessoas com confirmação de 

COVID-19 

● Grupo 02 - Pessoas de Risco 

● Grupo 03 - Pessoas aptas para seguirem com seus ofícios na instituição de forma 

presencial 

 

A triagem permitirá prevenir a disseminação da COVID-19 com a rápida 

identificação dos casos suspeitos e o eficaz encaminhamento para o Centro de COVID-19 

da cidade, bem como, dar entrada no isolamento da pessoa para que se evite a transmissão 

da infecção para demais funcionários. 

 

7.7.3 Especificação dos Grupos 
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Conforme o Caderno 05 - Diretrizes para a Gestão de Pessoas, temos as 

seguintes classificações para os grupos 01, 02 e 03: 

 

● Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da educação 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, e 

também os profissionais que tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um caso 

confirmado de COVID-19; 

● Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados grupos de risco pessoas com 60 anos 

ou mais; os profissionais que sofram de doenças crônicas (cardiopatias, diabetes, 

hipertensão, imunossupressores), as gestantes de alto risco, entre outros, conforme 

Decreto SC/525/2020; 

● Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores e tem permissão para realizar os 

trabalhos presencialmente. 

 

A triagem será feita utilizando-se da seguinte metodologia: 

 

1. Aplicação de um questionário via formulário do google 

2. Tabulação dos dados 

3. Análise dos dados classificando as pessoas conforme a especificação dos grupos, 

ou seja, identificando suspeitos com afetados pela COVID-19 (grupo 01), pessoas 

em risco (grupo 012) e os que estão aptos (grupo 03) 

4. Aplicação de um termo de ciência e compromisso com a sua classificação a partir 

da análise do questionário 

5. Negociar ações para cada um dos grupos levando em consideração a situação de 

cada grupo/pessoa, as suas possibilidades e as necessidades da instituição como 

um todo. 

6. As pessoas do grupo 01 serão convidados a auxiliarem nos afazeres da instituição 

dependendo das suas condições de saúde. Com as pessoas do grupo 02 serão 

feitas conversas virtuais a fim de organizar o trabalho de forma remota.   Para o 

grupo 03 será destinado o trabalho em conformidade a sua função, sendo também 

feitos acordos para que possam auxiliar na demanda da instituição. 

 

7.7.4 Quanto ao monitoramento dos Grupos 
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A APAE terá a pessoa responsável pelo PCRA e esta pessoa será incumbida de 

fazer o monitoramento de cada um dos grupos. Deverá ser verificada a migração das 

pessoas entre os grupos, conforme os fatos surjam, ou seja, uma pessoa classificada a 

partir do questionário inicial no grupo 03 pode, a qualquer tempo migrar para o grupo 01. 

Uma pessoa do grupo 01 irá migrar para o grupo 03. 

O monitoramento dos grupos será diário e dinâmico. 

Cada profissional será devidamente orientado a comunicar a pessoa de 

referência sobre possíveis sintomas ou contatos com infectados pela COVID-19. 

 

7.7.5 A Entrada de Profissionais da Instituição 

 

Os profissionais classificados como o grupo 03, deverão entrar na Apae pelo 

portão da frente. Não será permitido aos funcionários pegarem carona com o ônibus da 

APAE. 

No portão da frente da APAE teremos uma pessoa que estará aferindo a 

temperatura dos profissionais, liberando o acesso apenas daqueles que estiverem aptos, 

ou seja, com a temperatura abaixo de 37,8º. 

Os profissionais que estiverem com temperatura igual ou superior a 37,8º serão 

classificados no Grupo 01(suspeitos)  e receberão as devidas orientações sanitárias e a 

APAE fará os devidos comunicados aos órgãos competentes. 

 

7.7.6 Casos Suspeitos - (Entrada) Grupo 01 

  

O profissional que for classificado como Grupo 01 - Suspeitos, deverá: 

 

● Ir à Unidade Básica de Saúde que abrange seu bairro 

● Permanecer em isolamento domiciliar, ou seja, ficar em casa por 14 dias, a partir do 

início dos sintomas. 

● Permanecer em isolamento até estar 3 dias sem sintomas. Se possível, solicitar  

liberação, para retornar às atividades laborais, ao médico.  

● Para os demais membros que residem na mesma casa, devem também fazer o 

isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas, procurar uma 

Unidade de Saúde. 
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● Para os funcionários que tiverem familiares com COVID-19 será solicitado 

afastamento por 7 dias e prorrogável por mais 7 se aparecer sintomas compatíveis 

a covid 19 

● Este documento deverá ser encaminhado a pessoa de referência COVID-19 que por 

sua fará os encaminhamentos necessários junto a secretaria e a direção 

 

7.7.7 Casos de Risco - Grupo 02 

 

Os profissionais que pertencerem ao Grupo 02 - Pessoas de Risco farão trabalho 

remoto, sendo que o mesmo será negociado com a direção da Apae, a partir da demanda 

da instituição diante do contexto de COVID-19, até mesmo dar aulas de forma remota.  

A organização do trabalho remoto deste grupo será definida a partir do resultado 

do questionário e do mapeamento da demanda da APAE, ambas realizadas na última 

semana de janeiro de 2021 e primeira semana de fevereiro de 2021, respectivamente. 

 

7.7.8 Formação para atuar em contexto de COVID-19 

 

Identificaremos os funcionários que trabalharão na instituição em 2021, faremos 

diferentes formações com diferentes objetivos: 

 

1. Formação Geral por vídeo chamada para explicar o contexto atual da APAE frente a 

COVID-19 e apresentar o plano de contingência 2019. 

2. Formação com cada um dos grupos 01, 02 e 03 para que saibam qual a sua 

classificação, como proceder e quais as suas atribuições 

3. Formação com o Grupo 03, mas por área de atuação, divididos em: auxiliares de 

limpeza, motorista e auxiliares de motorista, cozinheiras, coordenadoras 

pedagógicas professores e equipe clínica, equipe COVID-19 

4. Formação com familiares e alunos 

5. Formação com a comunidade  

6. Implantação da Central de Dúvidas da COVID-19 

 

Nas formações serão abordados os seguintes tópicos: 

 

● Apae e a COVID-19 

● PCRA - elaboração, sistematização, execução, acompanhamento e reestruturação  
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● Comitê e pessoa de referência COVID-19 

● Questionário e Classificação dos Grupos de Funcionários 

● Medidas sanitárias:  

● Transporte escolar, entrada e saída de alunos e funcionários 

● Alimentação: crianças, alunos e funcionários  

● Materiais de escritório, pedagógicos, terapêuticos, etc. 

● Organização das salas 

● Uso e descarte de EPIs 

● Sala COVID-19 

● Protocolos  

● Alternativas pedagógicas e terapêuticas no contexto COVID-19 

● Psicologia e o eu em contexto COVID-19 

 
Porque: Diretrizes para Gestão de Pessoas 

O quê  Onde  Quand
o  

Quem  Como  Quanto   
custa 

Medidas 
Gerais  

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Colabora
dores  

Respeitar o distanciamento social. Usar 
máscaras em todos os espaços da APAE. 
Higienizar as mãos sistematicamente com água 
e sabão, bem como, com álcool em gel. 
Intensificar a limpeza do ambiente de trabalho. 
Afastar as pessoas sintomáticas. Monitorar dos 
sintomas de todos os funcionários e alunos. 
Deixar todas as janelas e portas abertas para 
que haja uma boa ventilação dos ambientes. 

R$00,00 

Classific
ação 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Carla Abs A APAE de BC fará a triagem dos funcionários 
que atuarão na instituição em 2021 e os 
classificaremos conforme a determinação e as 
especificações descritas, da seguinte forma: 
Grupo 1 - Casos suspeitos ou confirmados: 
profissionais da educação 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, e também os profissionais que 
tiveram contato, nos últimos 14 dias, com um 
caso confirmado de COVID-19; 
Grupo 2 - Grupo de Risco: São considerados 
grupos de risco pessoas com 60 anos ou mais; 
os profissionais que sofram de doenças crônicas 
(cardiopatias, diabetes, hipertensão, 
imunossupressores), as gestantes de alto risco, 
entre outros, conforme Decreto SC/525/2020; 
Grupo 3 - Não pertencem aos grupos anteriores 
e tem permissão para realizar os trabalhos 
presencialmente. 

R$00,00 
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Triagem 
e 
Classific
ação - 
metodol
ogia 

1 e 2/21 Apae e 
Casa 
Amarel
a 

Carla Abs 
e Patrícia 
Debrassi   

Aplicação de um questionário via formulário do 
google; Tabulação dos dados;  Análise dos 
dados classificando as pessoas conforme a 
especificação dos grupos, ou seja, identificando 
suspeitos com afetados pela COVID-19 (grupo 
01), pessoas em risco (grupo 012) e os que estão 
aptos (grupo 03); Aplicação de um termo de 
ciência e compromisso com a sua classificação 
a partir da análise do questionário 
Negociar ações para cada um dos grupos 
levando em consideração a situação de cada 
grupo/pessoa, as suas possibilidades e as 
necessidades da instituição como um todo; As 
pessoas do grupo 01 serão convidados a 
auxiliarem nos afazeres da instituição 
dependendo das suas condições de saúde. Com 
as pessoas do grupo 02 serão feitas conversas 
virtuais a fim de organizar o trabalho de forma 
remota.   Para o grupo 03 será destinado o 
trabalho em conformidade a sua função, sendo 
também feitos acordos para que possam auxiliar 
na demanda da instituição. 

R$intern
et, 
papel, 
prontuári
o, 
celular, 
computa
dor 

Monitora
mento 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Patrícia 
Debrassi 

A APAE terá a pessoa responsável (Patrícia 
Debrassi) pelo PCRA e esta pessoa será 
incumbida de fazer o monitoramento de cada um 
dos grupos. Deverá ser verificada a migração 
das pessoas entre os grupos, conforme os fatos 
surjam, ou seja, uma pessoa classificada a partir 
do questionário inicial no grupo 03 pode, a 
qualquer tempo migrar para o grupo 01. Uma 
pessoa do grupo 01 irá migrar para o grupo 03. 
O monitoramento dos grupos será diário e 
dinâmico. Cada profissional será devidamente 
orientado a comunicar a pessoa de referência 
sobre possíveis sintomas ou contatos com 
infectados pela COVID-19. 

R$00,00 

Entrada 
dos 
Colabora
dores  

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Recepcio
nista 

Os profissionais classificados como o grupo 03, 
deverão entrar na Apae pelo portão da frente. 
Não será permitido aos funcionários pegarem 
carona com o ônibus da APAE. No portão da 
frente da APAE teremos uma pessoa que estará 
aferindo a temperatura dos profissionais, 
liberando o acesso apenas daqueles que 
estiverem aptos, ou seja, com a temperatura  
abaixo de 37,8º. Os profissionais que estiverem 
com temperatura igual ou superior a 37,8º serão 
classificados no Grupo 01(suspeitos)  e 
receberão as devidas orientações sanitárias e a 
APAE fará os devidos comunicados aos órgãos 
competentes.  

R$aferid
or, valor 
está 
descrito 
nas 
Diretrize
s 
Financer
as 

Grupo 
01 - 
Como 
proceder 

APAE e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Carl Abs Ir à Unidade Básica de Saúde que abrange seu 
bairro. Permanecer em isolamento domiciliar, ou 
seja, ficar em casa por 14 dias, a partir do início 
dos sintomas. Permanecer em isolamento até 
estar 3 dias sem sintomas. Se possível, solicitar  
liberação, para retornar às atividades laborais, 
ao médico. Para os demais membros que 
residem na mesma casa, devem também fazer o 
isolamento domiciliar por 14 dias e, se 

R$00,00 
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apresentarem sintomas, procurar uma Unidade 
de Saúde. Para os funcionários que tiverem 
familiares com COVID-19 será solicitado 
afastamento por 7 dias e prorrogável por mais 7 
se aparecer sintomas compatíveis a covid 19 
Este documento deverá ser encaminhado a 
pessoa de referência COVID-19 que por sua fará 
os encaminhamentos necessários junto a 
secretaria e a direção 

Grupo 
02  - 
trabalho 
remoto 

   Os profissionais que pertencerem ao Grupo 02 - 
Pessoas de Risco farão trabalho remoto, sendo 
que o mesmo será negociado com a direção da 
Apae, a partir da demanda da instituição diante 
do contexto de COVID-19, até mesmo dar aulas 
de forma remota. A organização do trabalho 
remoto deste grupo será definida a partir do 
resultado do questionário e do mapeamento da 
demanda da APAE. 

R$00,00 

Formaçã
o em 
Contexto 
de 
COVID-
19 

   Identificaremos os funcionários que trabalharão 
na instituição em 2021, faremos diferentes 
formações com diferentes objetivos: Formação 
Geral por vídeo chamada para explicar o 
contexto atual da APAE frente a COVID-19 e 
apresentar o plano de contingência 2019. 
Formação com cada um dos grupos 01, 02 e 03 
para que saibam qual a sua classificação, como 
proceder e quais as suas atribuições. Formação 
com o Grupo 03, mas por área de atuação, 
divididos em: auxiliares de limpeza, motorista e 
auxiliares de motorista, cozinheiras, 
coordenadoras pedagógicas professores e 
equipe clínica, equipe COVID-19. Formação com 
familiares e alunos. Formação com a 
comunidade. Implantação da Central de Dúvidas 
da COVID-19. Nas formações serão abordados 
os seguintes tópicos: Apae e a COVID-19. PCRA 
- elaboração, sistematização, execução, 
acompanhamento e reestruturação. Comitê e 
pessoa de referência COVID-19. Questionário e 
Classificação dos Grupos de Funcionários. 
Medidas sanitárias: Transporte escolar, entrada 
e saída de alunos e funcionários. Alimentação: 
crianças, alunos e funcionários. Materiais de 
escritório, pedagógicos, terapêuticos, etc. 
Organização das salas. Uso e descarte de EPIs. 
Sala COVID-19. Protocolos. Alternativas 
pedagógicas e terapêuticas no contexto COVID-
19. Psicologia e o eu em contexto COVID-19. 

R$00,00 

 
 

7.8 CADERNO 06 - DIRETRIZES COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  

 

Responsável Equipe: Noemi Nazari - WhatsApp (47)996642062 
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O município de Balneário Camboriú possui uma rede de comunicação sobre a 

COVID-19 atuante, sistemática e assertiva. A APAE está e estará inserida nessa rede de 

comunicação do município, pois compreende que 

 

A comunicação desempenha um papel-chave no momento de crise, e é a 
ferramenta que faz a ponte entre as instituições e todas as partes interessadas. Ter 
um sistema de comunicação de risco e de engajamento comunitário eficaz auxilia a 
evitar mal-entendidos, bem como a propagação de fake news [...] (sem paginação) 

 

 

Assim, em consonâncias com a comunicação oficial dos órgãos competentes, 

sejam eles em âmbito nacional, estadual e municipal, a APAE ainda fará: 

 

Constituir uma equipe responsável pela comunicação interna (entre atores envolvidos na 

crise e na resposta) e pela comunicação externa (ao público), integrada ao Sistema de 

Comando em Operações (SCO)/Unidade de Gestão Operacional (UGA) ou Comitê de 

Crise, definindo funções e responsabilidades dos seus membros, se possível utilizando 

procedimentos operacionais padrão (POPs). 

 

● PCRA da APAE de BC: A pessoa de referência COVID-19 será a pessoa que deverá 

a partir da demanda repassar os fatos, notícias e comunicados à direção da APAE 

que avaliará a informação e fará a comunicação tanto interna como externa. A 

direção da Apae contará com a secretaria da APAE - Associação para fazer as 

devidas publicações nas redes sociais, nas rádios comunitárias e via grupos de 

whatsApp para as famílias, funcionários e para a comunidade de forma geral. 

 

Promover a valorização do conhecimento científico já consolidado, como o melhor e mais 

qualificado saber disponível para enfrentar, com êxito, a pandemia de COVID-19. 

● PCRA da APAE de BC: utilizaremos apenas informações oriundas dos órgãos 

competentes, que pautados no conhecimento científico atualizados divulgam para a 

população as últimas informações referentes a pandemia  

 

Promover a compreensão acerca do que já se sabe sobre o novo Coronavírus e a pandemia 

de COVID-19, 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/educação.  
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● PCRA da APAE de BC: A cada nova mudança nas ações e informações referentes 

à pandemia ou ao PCRA, faremos a divulgação nas redes sociais, nas rádios 

comunitárias e via grupos de whatsApp para as família, funcionários e para a 

comunidade de forma geral ( A APAE informa…) 

 

Promover a compreensão, tanto sobre as principais formas de contágio associadas à 

COVID-19, como sobre as atitudes e comportamentos mais eficazes para a prevenção 

desse contágio.  

 

• PCRA da APAE de BC: estas informações serão diariamente repassadas pois 

haverá uma pessoa de referência para a COVID-19 que estará em contato direto 

com alunos e funcionários visando o cumprimento das normas sanitárias, 

orientando, etc. 

 

Utilizar canais de comunicação confiáveis e eficazes, que o público-alvo utiliza 

regularmente, e que são de sua preferência. Seguem alguns canais que podem ser 

utilizados com o público interno e externo: 

 

● PCRA da APAE de BC: a Apae em consonância com a comunicação do município 

adotará também: 

○ Meios de comunicação social (rádio comunitárias) 

○ Mídias sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube). 

○ Intranet, linha telefônica específica, quadros de comunicação, boletins 

internos online, ouvidoria interna. 

 

Identificar os principais meios de comunicação social mais efetivos; criar e/ou atualizar uma 

lista de contatos e fomentar boas relações com os meios de comunicação social, 

fornecendo informações regulares sobre o retorno às aulas e o grau de preparação do 

estado, da região e do município. 

 

● PCRA da APAE de BC: a APAE estará diretamente vinculada a comunicação com a 

Central COVID-19 do município, com as Unidades Básicas de saúde, com a 

Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica. caso a prefeitura de BC 

adote outras sistemáticas, iremos segui-las. 
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Criar um canal específico e de fácil acesso para esclarecimento de dúvidas e contato 

(inclusive sobre notícias falsas e rumores) que poderá ser um e-mail ou contato de 

WhatsApp, divulgando informações para a comunidade interna e externa, assegurando 

mecanismos confiáveis de feedback. 

 

● PCRA da APAE de BC: A APAE criará um boletim interno (mural, redes sociais e 

whatsapp) a fim de esclarecer a situação da instituição, sempre de forma clara, 

objetiva e com transparência nas informações repassadas aos órgãos oficiais, às 

famílias e aos funcionários. 

 

Divulgar amplamente e disponibilizar, nos sites das organizações parceiras que integram o 

Comitê de Retorno às Aulas e Comitê Técnico Científico da Defesa Civil de Santa Catarina, 

todos os materiais produzidos e elaborados para auxiliar no processo de planejamento, 

organização e tomada de decisão sobre o retorno escolar quais sejam: 

 

Plano de Contingência Educação Estadual – Plancon-Edu Estadual COVID-19 em que está 

inserido o Caderno de Diretrizes das Medidas Sanitárias, Pedagógicas, de Alimentação, de 

Transporte Escolar, de Gestão de Pessoas, de Comunicação e Informação, de 

Treinamento, Capacitação e Simulados e de Finanças; 

• Plano de Contingência Educação Escolas – Plancon-Edu Escolas COVID-19; 

• Caderno de Apoio Plancon COVID-19; 

• Tutorial de Metodologias Ativas para Contextos de Eventos Extremos. 

 

● PCRA da APAE de BC: estes materiais serão enviados para o e-mail de cada 

funcionário e disponibilizados à comunidade via redes sociais e também estarão 

disponíveis no servidor da APAE. Da mesma forma todo o PCRA estará disponível 

e cada uma das ações nele contidas serão divulgados conforme o nosso público-

alvo 

 

Informar de imediato à Secretaria de Saúde do município a ocorrência de caso suspeito de 

contaminação no estabelecimento de ensino, para fins de possível testagem e 

acompanhamento de sua evolução pelas autoridades sanitárias. 

 

● PCRA da APAE de BC: Sim, a comunicação dos casos suspeitos e confirmados 

serão devidamente comunicados, seguindo o fluxo adotado pelo nosso município. 
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Informar de imediato à Secretaria de Educação estadual/municipal a ocorrência de caso 

suspeito de contaminação no estabelecimento de ensino, para fins de monitoramento e 

controle da evolução do contexto pandêmico municipal e regional na rede de ensino, pela 

Secretaria. 

 

● PCRA da APAE de BC: comunicaremos a Fundação Catarinense de Educação 

Especial e as demais instâncias municipais: secretaria municipal de saúde, de 

educação, assistência social, conselhos de direito, etc.). A APAE de BC fixará 

cartazes explicativos sobre as medidas sanitárias para conter a disseminação da 

pandemia em cada um dos seus espaços. Faremos também nas primeiras semanas 

de retorno às aulas cartazes com a participação dos alunos e dos funcionários e 

estes também ficarão afixados nas dependências da APAE. Outra ação que será 

realizada é acionar os coordenadores de saúde e prevenção das 11 Apaes da 

Região Litoral Norte e estabelecer um canal de comunicação para analisar a situação 

na região e fazer trocas de informações sobre os casos confirmados, suspeitos, etc. 

 

7.9 CADERNO 07 - DIRETRIZES GERAIS PARA A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS  

 

A APAE de BC elaborou o PCRA e nele está contida a descrição de cada uma 

das ações que foram ou serão realizadas para que o retornos aos atendimentos seja o mais 

seguro possível, bem como, contém as respostas a cada uma  das situações que poderão 

ser enfrentadas, quando de fato, o retorno presencial se efetivar. 

Assim, a partir deste PCRA/APAE-BC, concomitantemente com cada um dos 

cadernos aqui analisados, será realizado um estudo destes documentos, visando 

esclarecer cada um dos atores do PCRA sobre o documento em si, sobre o papel de cada 

um frente a tal situação de enfrentamento da Pandemia. 

Assim que o PCRA/APAE-BC for aprovado pelo Comitê Municipal faremos: 

 

1. Paródia - Trazendo informações sobre a importância dos EPIs 

2. Bate-papo e simulados - com perguntas e respostas (professor 

e alunos) sobre as principais informações do PCRA/APAE-BC 

3. Informativo Digital - professor de informática elaborar um 

informativo com a fonoaudióloga utilizando a Comunicação Aumentativa 
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Alternativa com informações atualizadas sobre o número de casos suspeitos, 

confirmados da APAE de BC 

4. Fica a Dica da APAE - gravação de mensagens (spots) para ser 

distribuídos via whatsapp  

5. Transmissão ao vivo semanal pelas redes sociais da APAE   

(Boletim COVID-19 APAE-BC) -  trazendo um balanço geral da semana e as 

ações da próxima semana. Esta transmissão poderá contar com a 

participação de uma autoridade no assunto e também convidados como 

alunos, familiares, professores e demais funcionários. A intenção é motivar 

para que juntos possamos enfrentar a pandemia com responsabilidade e 

transparência pautados no conhecimento científico. 

As 05 ações descritas acima, serão utilizadas na formação para os funcionários, 

familiares, alunos e para a comunidade geral. 

 

Para Funcionário 

 

Realizar formação inicial (2 dias) na primeira semana de fevereiro, antes do 

retorno dos alunos: discutir as linhas gerais do PCRA/APAE-BC com todos no grande 

grupo, dependendo , será de forma virtual ou não.  

Dividir o grupo por setores (alimentação, transporte, etc.), analisar o documento 

e elaborar um resumo das ações que estes devem fazer. este resumo deverá ser 

apresentado de forma didática para o grande grupo. Este será presencial pois trata-se de 

poucos funcionários  

 

Para as Família dos alunos: 

 

● Enviar pelo whatsapp  a paródia para que ouçam e gravem com maior facilidade. 

● Enviar o PCRA/APAE-BC para análise 

● Organizar conversa virtual com cada grupo de familiares divididos por programas. 

Esta conversa será com a coordenadora de cada turma, direção e presidência da 

APAE. Nesta conversa  será debatido o PCRA e estabelecido os acordos. Casos 

que não possuem boa internet serão realizados presencialmente, seguindo as 

normas da vigilância sanitária.  

● Os familiares e/ou responsáveis que não participaram terão a aula do filho/filha 

cancelados até que passem por tal formação. 
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● Será solicitado às famílias que façam uma primeira conversa sobre o PCRA/APAE-

BC com seus filhos e filhas, para dar as primeiras diretrizes do retorno aos 

atendimentos. 

● Solicitaremos que  a paródia e o plano de contingência  seja ouvido e lido com seus 

filhos e filhas 

● Solicitamos que as famílias façam um levantamento das dificuldades que percebem 

no cumprimento das medidas sanitárias descritas no PCRA. estas serão sanadas 

uma a uma, seja coletiva ou individualmente. 

 

Para os Alunos 

 

● Os alunos serão primeiramente orientados pelos seus familiares, após a formação 

acima descrita. 

● No seu retorno, serão feitas dinâmicas para cada uma das turmas levando em 

consideração características de cada grupo. 

● Em sala também serão retomados às 05 ações descritas acima. Serão analisadas e 

discutidas com os alunos para que eles possam, cada um à sua maneira, assumir o 

compromisso com o PCRA. 

● A formação para os alunos será também a partir da demanda cotidiana.  

 

Para terceiros/visitantes 

 

• Receberá orientação antecipada 

• Aguardar o atendimento, seguindo as orientações recebida relacionadas as medidas 

sanitária para evitar a disseminação da COVID-19. 

 

Porque: Diretrizes Gerais para a Capacitação e Treinamentos em Contexto de COVID-19 

 

O quê  Onde  Quand
o  

Quem  Como  Quanto   
custa 

Formaçã
o - 
Estratégi
as 
Gerais 

Apae e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Carla Abs 
e Patrícia 
Debrassi 

A APAE de BC elaborou o PCRA e nele está 
contida a descrição de cada uma das ações que 
foram ou serão realizadas para que o retornos 
aos atendimentos seja o mais seguro possível, 
bem como, contém as respostas a cada uma  das 
situações que poderão ser enfrentadas, quando 
de fato, o retorno presencial se efetivar. Assim, a 

R$00,00 
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partir deste PCRA/APAE-BC, 
concomitantemente com cada um dos cadernos 
aqui analisados, será realizado um estudo 
destes documentos, visando esclarecer cada um 
dos atores do PCRA sobre o documento em si, 
sobre o papel de cada um frente a tal situação de 
enfrentamento da Pandemia. Assim que o 
PCRA/APAE-BC for aprovado pelo Comitê 
Municipal faremos: Paródia - Trazendo 
informações sobre a importância dos EPIs. Bate-
papo e simulados - com perguntas e respostas 
(professor e alunos) sobre as principais 
informações do PCRA/APAE-BC. Informativo 
Digital - professor de informática elaborar um 
informativo com a fonoaudióloga utilizando a 
Comunicação Aumentativa Alternativa com 
informações atualizadas sobre o número de 
casos suspeitos, confirmados da APAE de BC. 
Fica a Dica da APAE - gravação de mensagens 
(spots) para ser distribuídos via whatsapp. 
Transmissão ao vivo semanal pelas redes 
sociais da APAE   (Boletim COVID-19 APAE-BC) 
-  trazendo um balanço geral da semana e as 
ações da próxima semana. Esta transmissão 
poderá contar com a participação de uma 
autoridade no assunto e também convidados 
como alunos, familiares, professores e demais 
funcionários. A intenção é motivar para que 
juntos possamos enfrentar a pandemia com 
responsabilidade e transparência pautados no 
conhecimento científico. As 05 ações descritas 
acima, serão utilizadas na formação para os 
funcionários, familiares, alunos e para a 
comunidade geral. 

Formaçã
o - 
Funcion
ários 

Apae e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Carla Abs 
e Patrícia 
Debrassi 

Realizar formação inicial (2 dias) na primeira 
semana de fevereiro, antes do retorno dos 
alunos: discutir as linhas gerais do PCRA/APAE-
BC com todos no grande grupo, dependendo , 
será de forma virtual ou não. Dividir o grupo por 
setores (alimentação, transporte, etc.), analisar o 
documento e elaborar um resumo das ações que 
estes devem fazer. este resumo deverá ser 
apresentado de forma didática para o grande 
grupo. Este será presencial pois trata-se de 
poucos funcionários  

R$00,00 

Formaçã
o - 
Familiar
es dos 
Alunos 

Apae e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Carla Abs 
e Patrícia 
Debrassi 

Enviar pelo whatsapp  a paródia para que ouçam 
e gravem com maior facilidade. Enviar o 
PCRA/APAE-BC para análise. Organizar 
conversa virtual com cada grupo de familiares 
divididos por programas. Esta conversa será 
com a coordenadora de cada turma, direção e 
presidência da APAE. Nesta conversa  será 
debatido o PCRA e estabelecido os acordos. 
Casos que não possuem boa internet serão 
realizados presencialmente, seguindo as normas 
da vigilância sanitária. Os familiares e/ou 
responsáveis que não participaram terão a aula 
do filho/filha cancelados até que passem por tal 
formação. Será solicitado às famílias que façam 
uma primeira conversa sobre o PCRA/APAE-BC 

R$00,00 
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com seus filhos e filhas, para  dar as primeiras 
diretrizes do retorno aos atendimentos. 
Solicitaremos que  a paródia e o plano de 
contingência  seja ouvido e lido com seus filhos 
e filhas. Solicitamos que as famílias façam um 
levantamento das dificuldades que percebem no 
cumprimento das medidas sanitárias descritas 
no PCRA. estas serão sanadas uma a uma, seja 
coletiva ou individualmente. 

Formaçã
o - Para 
Alunos 

Apae e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Carla Abs 
e Patrícia 
Debrassi 

Os alunos serão primeiramente orientados pelos 
seus familiares, após a formação acima descrita. 
No seu retorno, serão feitas dinâmicas para cada 
uma das turmas levando em consideração 
características de cada grupo. Em sala também 
serão retomados às 05 ações descritas acima. 
Serão analisadas e discutidas com os alunos 
para que eles possam, cada um à sua maneira, 
assumir o compromisso com o PCRA. A 
formação para os alunos será também a partir da 
demanda cotidiana.  

R$00,00 

Formaça
o - Para 
Terceiro
s/Visitant
es 

Apae e 
Casa 
Amarela 

1/21 a 
12/21 

Carla Abs 
e Patrícia 
Debrassi 

Antes de adentrar na APAE o visitante receberá 
via whatsapp um informativo sobre como deverá 
se comportar no ambiente apaeano e qual a sua 
parcela de responsabilidade frente a COVID-19. 
Somente após, será atendido, com hora 
marcada. O material informativo poderá ser 
enviado ao visitante de forma antecipada pelo 
whatsapp, uma vez que a sua visita será com dia 
e hora agendada antecipadamente. 

R$00,00 

 
 
 
7.10- CADERNO 08 - DIRETRIZES FINANCEIRAS 

 

Responsável equipe: Jerusa Bastos Linhares Pinheiro 

 

Porque: Diretrizes Financeiras 

O quê  Onde  Quand
o  

Quem  Como  Quanto   
custa 

Levantamento 
dos materiais 

APAE e 
Casa 
Amarela 

10/20  Carla Abs 
e Jerusa 
Linhares 

Analisar as Diretrizes Sanitárias, listar 
os materiais necessários (descrição 
tabela abaixo) 

R$00,00 

Orçar o 
material 
necessário 

APAE e 
Casa 
Amarela 

12/20 Jerusa 
Linhares 

Orçar os materiais e repassar os 
valores para a APAE analisar e liberar 
a compra 

R$00,00 

Comprar os 
materiais 
necessário 

BC 1/21 Jerusa 
Linhares 

Efetuar a compra conforme o 
levantamento 

R$ 
71.751,58 
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Armazenar e 
distribuir os 
materiais  

APAE e 
Casa 
Amarela 

1 e 2/21 Carla Abs 
e Patrícia 
Debrassi  

Conforme explicitado em cada uma 
das Diretrizes o material será, 
devidamente, distribuído 

R$00,00 

 
Orçamento Inicial para Enfrentamento da COVID-19 
 

MATERIAL Med. Quant. R$ Unit. R$ Total Onde 
Comprar 

Luvas descartáveis - 
P-M-G Caixa 200 R$ 79,99 R$ 10.578,00 Dr. Luvas.com.br 

Álcool 70% (gel ou 
líquido) 5 Litros 2.000 R$ 49,99 R$ 19.996,00 Dr. Luvas.com.br 

Aventais (reutilizáveis) Unid. 50 R$ 29,99 R$ 1.499,05 ortoponto 

Lençol (reutilizáveis) 10 Unid. 30 R$ 36,18 R$ 108,54 Utilidadesclinicas.
com.br 

Máscaras 
(reutilizáveis) Unid. 2000 R$ 3,00 R$ 6.000,00  

Sabão em barras 4 Unid. 500 R$ 7,40 R$ 925,00 Atacadão da 
limpeza 

Panos de limpeza Unid. 100 R$ 4,99 R$ 499,00 Ncoisasshoping.c
om 

Papel toalha Pacote 1000 R$ 19,90 R$ 19.900,00 Ncoisasshoping.c
om 

Hipoclorito 5 Litros 1000 R$ 14,90 R$ 2.980,00 Atacadão da 
limpeza 

Lixeiras com Pedal 
Grande Unid. 5 R$ 199,00 R$ 999,05 Extra.com.br 

Lixeiras com Pedal 
Pequenas Unid 51 R$ 52,58 R$ 2.681,00 Extra.com.br 

Visor ( protetor de 
face) Unid 30 R$ 11,00 R$ 330,00 Utilidadesclinicas.

com.br 

Tapetes para 
higienização dos pés 
(transporte e entrada 
da instituição 

Unid. 30 R$ 74,00 R$ 2.220,00 Magalu 
(Magazine Luiza) 

Aferidor de 
Temperatura Unid 6 R$ 505,99 R$ 3.035,94 Loja inovashop 

Disponibilizar internet 
em todas as salas , 
principalmente na sala 
do medico e ginásio 

Verificar em 
01/2021     

Aumentar a 
capacidade de internet 

Verificar em 
01/2021     

TOTAL R$ 71.751,58 
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Segue abaixo o detalhamento de onde serão utilizados parte dos materiais 

descritos na tabela acima. 

 

● 10 salas de aula - 10 Kit Covid-19 + 10 lixeiras com pedal  

● 01 Sala de Reunião - 02 Kit Covid-19 + 02 lixeiras com pedal  

● 01 ginásio de esportes - 02 KIT Covid-19 (um em cada entrada) + 01 lixeiras com 

pedal  

● 02 sala de fonoaudióloga - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal  

● 01 salas de fisioterapia - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 sala de médico - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 sala de psicólogas - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 02 salas coordenação - 02 Kit Covid-19 + 02 lixeiras com pedal 

● 01 sala de artes - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 sala de motorista - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 lavanderia - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal      

● 01 secretaria - 02 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 02 salas de Direção - 02 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 refeitório - 02 Kit Covid-19 + 01 lixeira grande com pedal 

● 01 Cozinha Industrial - 02 Kit Covid-19 = + 01 lixeiras com pedal 

● 01 recepção - 02 Kit Covid-19 (entrada do lado de fora e de dentro) + 01 lixeiras com 

pedal 

● 01 sala de professores - 02 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 02 salas da Associação - 02 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 piscina - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 22 Torneiras em pias individuais - 22 saboneteira e 22 papeleiras  

● 06 Torneiras em lavatórios coletivos 06 saboneteiras e 06 papeleiras  

● 03 Torneiras avulsas (em pontos sem pia ou lavatório) - Travar para não ser utilizada 

● 06 Chuveiros - Serão utilizados apenas em casos excepcionais - luvas descartáveis, 

sabão, aventais 

● 16 Sanitários para educandos - o KIT Covid estará disponível no banheiro de forma 

geral + 16 lixeiras com pedal 

● 04 Espaços específicos para trocas  e banho - aventais e lençol (descartável ou 

lavável), luvas descartáveis, 04 Kit covid-19 + 04 lixeiras grande com pedal 

● 06 Sanitários para profissionais do CAESP - 06 Kit Covid-19 + 06 lixeiras com pedal   

O número 1688, alugado, é uma casa que foi reconfigurada para atender as 
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crianças menores de 6 anos de idade. Atende cerca de 35 crianças e possui 184m², assim 

divididos: 

● 01 cozinha - 02 Kit Covid-19 - + 01 lixeira grande com pedal 

● 01 garagem aberta - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 sala de costura - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 02 quartos (sala de atendimentos das especialidades) - 02 Kit Covid-19 + 02 lixeiras 

com pedal 

● 01 suíte, banheiro com vaso sanitário, pia e chuveiro (sala de atendimento de uma 

especialidade) - 02 Kit Covid-19 (para sala e para o banheiro) - + 02 lixeiras com 

pedal 

● 01 sala social - 02 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 

● 01 banheiro com vaso sanitário, pia, chuveiros e trocador - 01 Kit Covid-19 + 01 

lixeiras com pedal 

● 01 banheiro: vaso sanitário e pia - 01 Kit Covid-19 + 01 lixeiras com pedal 
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8 SISTEMA DE COMANDO OPERACIONAL  

O Estado de Santa Catarina/A Região Litoral Norte, o Município de Balneário 
Camboriú adota para  acompanhar a execução do plano o seguinte sistema de 
comando/comitê operacional.      

 

8.1 SISTEMA DE ALERTA E ALARME  

 

8.1.1 O sistema de alerta e alarme tem como elementos centrais dispositivos que integram  

o Programa de Descentralização e Regionalização das Ações de Combate à COVID-19:  

a) o mapeamento da dinâmica de propagação do vírus entre os municípios 

catarinenses;  

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

c) a Matriz de Avaliação de Indicadores de Risco Potencial na Gestão da Saúde 

(que se  constitui no documento central diário de monitoramento e avaliação da situação 

regional e  será complementado pelos boletins municipais).  

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

a) indicações provenientes da OMS e de outras instituições internacionais de 

referência;  
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b) boletins e relatórios dos responsáveis do SCO estadual/COES nas diversas 

áreas e das  unidades de gestão operacional regionais, municipais e escolares;  

c) simulados de algumas ações (incluindo testagem de protocolos) realizadas 

em  regiões/municípios/escolas. 

Monitoramento e avaliação  

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

monitoramento constante do cenário de risco e das dinâmicas e ações operacionais  

adotadas, com avaliações (de processos e resultados) e constantes ajustes que se  

demonstrem necessários, para manter o plano de contingência atualizado. O registro das  

ações adotadas e das verificações realizadas é, também, importante, para salvaguardar 

futuras questões legais.  

Os responsáveis pelo monitoramento das diferentes frentes de ação deverão ser  

definidos pelo SCO.   

Os registros diários da atividade da APAE, de maior ou menor eficácia das 

diferentes  dinâmicas e ações, de eventuais problemas detectados e como foram 

resolvidos, de  questões que seja necessário resolver ou aspectos que a serem alterados, 

serão realizados  em boletins de preenchimento expedito como o modelo em anexo.    

As avaliações mais detalhadas, de periodicidade diária serão realizadas em  

relatórios resumidos e semanalmente, às sextas-feiras, um relatório descritivo e 

detalhamento de cada uma das diretrizes e das planilhas 5W2H.   

Além do monitoramento, a efetiva fiscalização do cumprimento das diretrizes e  

protocolos estabelecidos neste plano contingência e possíveis documentos  

complementares colaboram para o êxito no combate à disseminação do Coronavírus
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ANEXO 1  - MODELO BOLETIM (estes serão ainda analisados junto a cada 
uma dos responsáveis de Equipe) 

BOLETIM DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS  
 
INFORME DE Nº _______  

DIA: 

DINÂMICAS E AÇÕES : 
 
OCORRÊNCIA ENCAMINHAMENTO RESOLUÇÃO ALTERAÇÕES (SE 
HOUVER): 
 
OPERACIONAIS: 

GESTÃO DE PESSOAS   

MEDIDAS SANITÁRIAS  

ALIMENTAÇÃO  

TRANSPORTE  

QUESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

 

OUTRAS  

 
 
OBSERVAÇÕES OU PENDÊNCIAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:   
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ANEXO 2 - MODELO RELATÓRIO  

PERÍODO: DE _______ A ______________ 

1. Aspectos facilitadores e dificultadores das Dinâmicas e Ações 
Operacionais: 

 

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS FACILITADORES DIFICULTADORES 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

 

MEDIDAS 
SANITÁRIAS 

 

ALIMENTAÇÃO  

TRANSPORTE  

QUESTÕES 
PEDAGÓGICA
S 

 

 
2. Dados Quantitativos: 
 

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS ASPECTOS NÚMERO 

GESTÃO DE 
PESSOAS  

Professores envolvidos:  
Servidores envolvidos:  
Estudantes envolvidos: 
Atendimentos realizados com professores: - Atendimentos realizados 
com servidores: 
Atendimentos realizados com estudantes: 
Atendimentos realizados com familiares: 

MEDIDAS 
SANITÁRIA
S  

Quantidade de álcool gel: 
Quantidade de máscaras: 

ALIMENTAÇ
ÃO  

Quantidade de refeições servidas: 
Quantidade de alimentos servidos em kg: 

TRANSPOR
TE  

Quantidade de alunos transportados: 
Quantidade de motoristas mobilizados:  
Quantidade de motoristas treinados: 
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QUESTÕES 
PEDAGÓGI
CAS  

Quantidade de atividades desenvolvidas: 
Quantidade de material produzido: 
Quantidade de equipamentos utilizados: 
Quantidade de horas presenciais: 
Quantidade de horas ensino híbrido: 
Quantidade de alunos presenciais: 
Quantidade de alunos em ensino híbrido: 
Quantidade de estudantes ensino remoto: 

TREINAME
NTO E 
CAPACITAÇ
ÃO  

Quantidade de treinamentos oferecidos:  
Quantidade de professores capacitados: 
Quantidade de servidores em simulados:  
Quantidade de horas de capacitação ofertadas:  
% de aproveitamento das capacitações ofertadas Quantidade 
de certificados: 
Quantidade de material elaborado: 

 
3 – Destaques Evidenciados, Aspectos a Melhorar e Lições Aprendidas 
 

DINÂMICAS E AÇÕES OPERACIONAIS DESTAQUES EVIDENCIADOS 
ASPECTOS A MELHORAR LIÇÕES APRENDIDAS 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

 

MEDIDAS 
SANITÁRIAS 

 

ALIMENTAÇ
ÃO 

 

TRANSPORT
E 

 

QUESTÕES 
PEDAGÓGIC
AS 

 

 
4 – SUGESTÕES DE ALTERAÇÕES NO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 

5 – FOTOS, REGISTROS, DEPOIMENTOS, GRÁFICOS, ETC.  
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RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:  
  













































































CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Certidão nº: 32204560/2020
Expedição: 07/12/2020, às 14:11:44
Validade: 04/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 76.698.380/0001-41, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br







MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:28:47 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2021.
Código de controle da certidão: 01EF.A9D6.CED1.8AE4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nome (razão social): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 210140022160482
Data de emissão: 19/02/2021 13:22:54
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

20/04/2021

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/02/2021 13:22:54






