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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A 

VOLTA ÀS AULAS – COVID-19 

 

                                                                                                   Destinatário: COEC Municipal 

                                                                                                   Sr. (a):Eduardo Mundstock 

 

 

Considerando a Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS Nº01/2020 editada em junho 

de 2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle ao 

novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas por todas as Instituições de Ensino no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, o Colégio Cidade das Hortênsias – COOPEC, 

vem apresentar a todos os órgãos de saúde e de educação responsáveis seu Plano de 

Contingência, de acordo com todas as especificações solicitadas e necessárias para o 

retorno das aulas para esta Instituição de Ensino. 

Importante reiterar que o presente documento segue estritamente todas as 

solicitações e exigências contidas na Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS Nº01/2020. 

 

I - DA CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

1. Dados de identificação da Instituição de Ensino: 

 Cooperativa de Profissionais em Educação de Canela LTDA – COOPEC, inscrita 

no CNPJ nº 05.442.242/0001-59, localizada à Rua Melvin Jones, nº 151, Centro, 

Canela/RS, fones (54) 3278 1204 e (54) 3278 1514, e-mail 

coopec@coopeccanelars.com.br 

 CRE responsável pelo município: Contato da CRE: (54) 3220-6700 4ª CRE. 

 

Região de Monitoramento do Sistema de Distanciamento Controlado (Conforme 

Anexo II da Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS Nº 01/2020. 

 Região: (17) R23, R24, R25, R26 
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 Natureza: (1) Regular 

 Rede: (1) Privada 

 Gestão: (2) Estadual 

 Telefone direto do Diretor/Coordenador responsável: (54) 9.9953-0013 

 E-mail direto do Diretor/Coordenador responsável: janepessimeyer@gmail.com 

 

2. Equipe responsável pela elaboração do plano: 

I. Nome /Cargo/ E-mail/ Telefone (com DDD): 

Jane Beatriz Pessin Meyer – Diretora - janepessimeyer@gmail.com  

(54) 9.9953-0013 

II. Nome/Cargo/ E-mail/Telefone (com DDD): 

Cassiá Melo Reis – Vice-diretor - cassiameloreis@gmail.com – (54) 9.9164 4640 

III. Nome/ Cargo/E-mail/Telefone (com DDD): 

Evandro Nunes Micoleizacki – Coordenador Pedagógico - 

evandronunes43@yahoo.com – (54) 9.9905 5375; 

IV. Nome/Cargo/ E-mail/Telefone (com DDD): 

Carlise Brentano Colombo – Supervisora - kakabcolombo@gmail.com – (54) 

9.8118 2408 

V. Nome/Cargo/E-mail/ Telefone (com DDD): 

 Nívia Konorath Strasburger – Orientadora - nistrass765@hotmail.com  

(54) 9.9613 317 

VI. Nilva da Silva – Representante dos Serviços Gerais 54 99605 5498 

VII. Anilda dos Santos Gallas – Representante da Comunidade Escolar 54  99629 

7311 

 

3. Dados gerais da instituição de ensino: 

3.1 Rede Regular 

3.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 

(2) Pré-escola 

(3) Anos iniciais do Ensino Fundamental 
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(4) Anos finais do Ensino Fundamental 

(5) Ensino Médio

 

 

3.1.2. Número de trabalhadores, categorias profissionais e jornadas de trabalho: 

I. Categoria: Professores, Contribuinte Individual Regime de Trabalho 

Número de trabalhadores: 45 

Jornada de trabalho: 25 a 50 horas 

II. Categoria: Celetistas (CLT): 

Número de trabalhadores: 07 

Jornada de trabalho: 40 horas 

III. Categoria: Terceirizados: 

Número de trabalhadores: 10 

Jornada de trabalho: 20 horas 

 

3.1.3. Informações dos alunos e turmas: 

I. Quantidade de alunos (total): 680

II. Quantidade de turmas (total): 32 

 

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

II. Pré-escola: 4 turmas: 

A) Número mínimo de aluno por turma: 15 

B) Número máximo de aluno por turma: 20 

C) Horário de funcionamento: Das 13h15min às 17h15min 

 

III. Anos iniciais do Ensino Fundamental: 14 turmas (1º ao 5º ano): 

A) Número mínimo de aluno por turma: 25 

B) Número máximo de aluno por turma: 29 

C) Horário de funcionamento: 13h15min às 17h 15min 
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IV. Anos finais do Ensino Fundamental: 8 turmas (6º ao 9º ano): 

A) Número mínimo de aluno por turma: 25 

B) Número máximo de aluno por turma: 29 

C) Horário de funcionamento: 07h 40min às 12h 

 

V. Ensino Médio: 06 turmas (1ª série a 3ª série): 

A) Número mínimo de aluno por turma: 25 

B) Número máximo de aluno por turma: 29 

C) Horário de funcionamento: 07h40min. às 12h 45min 

 

3.1.5. Descrição da estrutura da Instituição de Ensino:  

I. Sala de Aula: Sim 

Quantidade: 18 

II. Banheiro para Público em geral: Sim 

Quantidade: 06

III. Banheiros para trabalhadores: Sim 

Quantidade: 01 

IV. Pátio ou jardim: Sim 

Quantidade: 03.

V. Biblioteca física: Sim 

Quantidade: 01. 

VI. Laboratórios: Sim 

Quantidade: 01 

VII. Cantina: Sim 

Quantidade: 01 

 

3.2. Para Cursos Livres: 

3.2.1. Cursos Livres ofertados: 

3.2.2. Informações de funcionamento por turma dos cursos livres: 
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Declaramos, para todos os fins, que esta Instituição de Ensino não possui oferta de 

cursos livres (ensino de esportes, ensino de arte e cultura, ensino de idiomas, pré-

vestibular, etc.), estando, automaticamente, dispensada da obrigação de especificar os 

cursos livres. 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA 

TRANSMISSÃO DE COVID-19 

 

II – DAS MEDIDAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO 

 

Ação nº 01 

Constituir o Centro de Operações de Emergência em Saúde para a Educação, 

denominado COE-E Local, cujas atribuições são as contidas no artigo 7º da Portaria 

Conjunta SES/SEDUC/RS Nº01/2020 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: SIM 

METODOLOGIA: Através de Portaria Municipal foi criado o COE Municipal com 

representações da área da saúde e da educação que coordenam as operações dos 

COES nas escolas e demais instituições de ensino. 

 

 

Ação nº 02 

Construir Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Novo 

Coronavírus – COVID-19, conforme Anexo I e encaminhá-lo previamente para análise 

do COE Municipal ou Regional, conforme a Rede de Ensino e esfera de gestão: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 
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REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Utilizamos o modelo sugerido no anexo I da Portaria Conjunta 

SES/SEDUC/RS Nº01/2020, preenchendo todos os itens necessários para apurar as 

características desta instituição de ensino. 

INSUMOS: Descrição das características da Escola, por escrito. 

 

 

Ação nº 03 

Informar previamente a comunidade escolar e/ou acadêmica sobre as medidas de 

prevenção, monitoramento e controle da transmissão do Novo Coronavírus – COVID-

19 adotadas pela Instituição de Ensino: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Estudamos e verificamos que a grande maioria dos professores, pais, 

responsáveis, empregados e colaboradores da Escola buscam nas mídias sociais da 

Instituição informações sobre os procedimentos gerais. Assim, enviamos e 

disponibilizamos a todos uma cartilha didática, informando previamente as atitudes e 

procedimentos adotados pela escola para prevenção, monitoramento e controle da 

transmissão do Novo Coronavírus – COVID-19. Esta cartilha será enviada via WhatsApp 

para todos os interessados, bem como, disponibilizada no site oficial da COOPEC e 

redes sociais da escola. Orientamos, também, que todos os professores publiquem 

este material em suas redes sociais e, caso julguem necessário, enviem às pessoas que 

julgarem necessário. 

INSUMOS: Cartilha virtual de orientação, com reiteração verbal quando do retorno das 

aulas. 

 

Ação nº 04 
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Orientar a comunidade escolar e/ou acadêmica sobre os cuidados necessários a 

serem adotados em casa e no caminho entre o domicílio e a Instituição de Ensino, 

cabendo à respectiva Instituição a adoção de diferentes estratégias de comunicação, 

priorizando canais virtuais: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Estudamos e verificamos que a grande maioria dos professores, pais, 

responsáveis, empregados e colaboradoras da Escola buscam nas mídias sociais da 

Instituição informações sobre os procedimentos gerais. Assim, enviamos e 

disponibilizamos a todos uma cartilha didática, informando previamente as atitudes e 

procedimentos adotados pela escola para prevenção, monitoramento e controle da 

transmissão do Novo Coronavírus – COVID-19. Esta cartilha será enviada via WhatsApp 

para todos os interessados, bem como, disponibilizada no site oficial da COOPEC e 

redes sociais da escola. Orientamos, também, que todos os professores publiquem 

este material em suas redes sociais e, caso julguem necessário, enviem às pessoas que 

julgarem necessário. 

INSUMOS: Cartilha virtual de orientação, com reiteração verbal quando do retorno das 

aulas. 

 

Ação nº 05 

Providenciar a atualização dos contatos de emergência dos seus alunos e 

trabalhadores antes do retorno das aulas, bem como, mantê-los permanentemente 

atualizados: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 
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METODOLOGIA: Elaboramos um documento específico para atualização de todos os 

dados dos profissionais da escola, pais, responsáveis e alunos, que foi encaminhada 

por meios eletrônicos como e-mail e Whatsapp A ficha de atualização cadastral e 

registro será arquivada junto à Instituição, que procederá com as atualizações sobre 

todas as novidades advindas dos órgãos de saúde da União, Estado e Município. O 

preenchimento poderá ser realizado fisicamente ou eletronicamente, sendo que o seu 

envio à Escola também poderá ser de uma dessas maneiras. 

INSUMOS: Ficha de atualização cadastral e registro, física ou eletrônica. 

 

 

 

Ação nº 06 

Organizar fluxos de sentido único para entrada, permanência, circulação e saída de 

alunos e trabalhadores antes do retorno das aulas, visando resguardar o 

distanciamento mínimo obrigatório e evitar aglomerações: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: a) O fluxo de sentido único para entrada e saída de todos foram 

demarcados mediante comunicação visual, em toda a Escola. Da mesma forma, na 

mesma cartilha virtual disponibilizada a todos, constam informações sobre como os 

pais devem deixar seus filhos na escola, de que forma devem buscá-los e esperá-los na 

saída, bem como, como funcionará o descolamento de entrada e saída dos alunos e 

professores. Tudo para evitar aglomerações. Tanto para a entrada quanto saída de 

alunos serão organizados horários diferenciados. 

b) Quanto à permanência e circulação de alunos, professores e demais profissionais, 

nesta mesma cartilha, esclarecemos como funcionará a dinâmica enquanto 

perdurarem os riscos de contaminação pelo COVID-19; INSUMOS: Cartilha virtual de 

orientação, com reiteração verbal quando do retorno das aulas. 
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Ação nº 07 

Priorizar a realização de reuniões por videoconferência, evitando a forma presencial 

e, quando não for possível, reduzir ao máximo o número de participantes e sua 

duração: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos e informamos todos os professores, virtualmente, que 

todas as reuniões serão realizadas mediante o sistema de ensino virtual da escola, 

sendo vedada qualquer reunião presencial. 

Eventual urgência de reunião presencial será informada a todos com antecedência, 

sendo que a solenidade ocorrerá com as observações de higiene, distanciamento e 

número de pessoas no local, bem como, o tempo de duração da reunião. 

INSUMOS: O aviso foi realizado mediante Whatsapp e e-mail. Todas as reuniões serão 

realizadas mediante sistema virtual de educação da escola. 

 

Ação nº 08 

Suspender a realização de excursões e passeios externos: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todos os professores, pais, responsáveis, empregados e 

colaboradores foram cientificados desta medida, mediante aviso por meios 

telemáticos como e-mail e WhatsApp. que enquanto existirem riscos de contaminação 

do COVID-19, todos os passeios e excursões estão suspensos. Esta medida foi, 

inclusive, informada na cartilha virtual. 
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INSUMOS: Mensagens a todos, bem como, inclusão da informação, na cartilha virtual, 

da suspensão de todos os passeios e excursões externos. 

 

 

 

 

Ação nº 09 

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

comemorações, formações presenciais de professores, reuniões para entrega de 

avaliações, formaturas, dentre outros: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todos os professores, pais, responsáveis, empregados e 

colaboradores foram cientificados desta medida, mediante aviso por meios 

telemáticos como e-mail e WhatsApp. que enquanto existirem riscos de contaminação 

do COVID-19, todas as atividades presenciais, que culmine na aglomeração de pessoas, 

estão suspensas. 

INSUMOS: Mensagens a todos, bem como, inclusão da informação, na cartilha virtual, 

da suspensão de todas as atividades presenciais, para evitar a aglomeração de 

pessoas. 

 

Ação nº 10 

Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais, tais como: futebol, voleibol, 

ginástica, balé e outras, devido à propagação de partículas potencialmente 

infectantes: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 
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REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todos os professores, pais, responsáveis, empregados e 

colaboradores foram cientificados desta medida, mediante aviso por meios 

telemáticos como e-mail e WhatsApp, que enquanto existirem riscos de contaminação 

do COVID-19, todas as atividades esportivas, que culmine na aglomeração de pessoas, 

estão suspensas. 

INSUMOS: Mensagens a todos, bem como, inclusão da informação, na cartilha virtual, 

da suspensão de todas as atividades esportivas, para evitar a aglomeração de pessoas 

e transmissões de partículas potencialmente infectantes. 

 

Ação nº 11 

Suspender a utilização de catracas de acesso e de sistemas de registro de ponto, cujo 

acesso e registro de presença ocorram mediante biometria, especialmente na forma 

digital, para alunos e colaboradores: 

 

NÃO SE APLICA a nenhum segmento da escola. 

 

Ação nº 12 

Documentar todas as ações adotadas pela instituição de ensino em decorrência do 

cumprimento das determinações desta Portaria, deixando-as permanentemente à 

disposição, especialmente para a fiscalização municipal e estadual, em atendimento 

ao dever de transparência: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC.  

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Uma cópia do presente plano foi deixada no mural da Escola, para 

facilitar as fiscalizações dos órgãos responsáveis, bem como, orientamos a todos que 

todas as medidas devem ser cumpridas e documentadas. Disponibilizamos materiais 

de comunicação visual em toda a escola, relembrando as principais observações que 
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devem ser cumpridas por todos. Colocamos, ainda, junto ao presente plano, também 

no mural da Escola, toda a documentação disponibilizada pela Prevença Medicina do 

Trabalho, que foi responsável por avaliar todas as condições desta Instituição de 

Ensino, que corrobora e autoriza seu pleno funcionamento. 

INSUMOS: Fora disponibilizado material de comunicação visual em toda a Escola, bem 

como, colocado o presente plano, juntamente com os documentos necessários, no 

mural de entrada da Escola, com vias de facilitar a leitura e entendimento de todos. 

 

 

 

 

Ação nº 13 

Recomendar aos trabalhadores da Instituição de Ensino que não retornem às suas 

casas com o uniforme utilizado durante a prestação de serviço: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos todos os professores, empregados e colaboradores desta 

Instituição de Ensino para que não use, as mesmas roupas de trabalho para retornar às 

suas casas. Os avisos se deram via WhatsApp para todos, evitando a impressão de 

materiais físicos. Da mesma forma, sugerimos que todos levem consigo, diariamente, 

uma mochila, mala, sacola, ou qualquer item semelhante para que se possa fazer a 

troca de roupa ao final do expediente. 

INSUMOS: Todos os avisos foram enviados via WhatsApp. 

 

II – DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL E DE CUIDADO PESSOAL PARA 

ALUNOS E TRABALHADORES, BEM COMO, DA PROMOÇÃO, ORIENTAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO DO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL 
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Ação nº 14 

Comunicar as normas de conduta relativas ao uso do espaço físico e à prevenção e ao 

controle do novo coronavírus – COVID-19, em linguagem acessível à comunidade 

escolar e/ou acadêmica, e afixar cartazes com as mesmas em locais visíveis e de 

circulação, tais como: acessos à Instituição, salas de aula, banheiros, refeitórios, 

corredores, dentre outros: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Utilizamos da mesma cartilha virtual disponibilizada a toda 

comunidade escolar, virtualmente, explicando as medidas de distanciamento social e 

de cuidado pessoal. Também orientamos a todos os professores, empregados e 

colaboradores a obrigação da utilização de máscaras, bem como, que todos estão 

autorizados, inclusive, a cobrar dos alunos a utilização deste equipamento. 

INSUMOS: Cartilha virtual, enviada a toda a comunidade escolar, disponibilizando, 

ainda, no site oficial da Escola, bem como, nas mídias sociais. 

 

Ação nº 15 

Disponibilizar para todos os trabalhadores máscara de proteção facial de uso 

individual, cuja utilização deverá atender às orientações contidas nos protocolos 

gerais da política de distanciamento controlado: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC.  

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todas as máscaras a todos os professores, empregados e 

colaboradores desta Instituição foram entregues antes do início das aulas. Todas as 

máscaras são reutilizáveis e foram entregues com orientações de higienização e como 

guardá-las de maneira correta. 
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INSUMO: Máscaras reutilizáveis entregues a todos os professores, empregados e 

colaboradores, com orientações de higienização e como armazená-las corretamente. 

 

Ação nº 16 

Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores sobre as medidas 

de prevenção, monitoramento e controle da transmissão do novo coronavírus – 

COVID-19, com ênfase na correta utilização, troca, higienização e descarte de 

máscaras de proteção facial, bem como, na adequada higienização das mãos e de 

objetos, na manutenção da etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento 

social seguro, sempre em linguagem acessível para toda a comunidade escolar: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todos os professores, empregados e colaboradores desta Instituição 

de Ensino foram orientados a cobrar de todos os alunos, pais e até mesmo entre si, o 

cumprimento dos protocolos de segurança como a utilização de máscaras, 

higienização das mãos, limpeza dos locais de uso comum etc. Professores estão 

autorizados advertirem os alunos que descumprirem com estas medidas, bem como, a 

equipe diretiva está ciente de que poderá punir os trabalhadores que não seguirem 

com estas normas. 

INSUMOS: Informamos a comunidade escolar mediante cartilha virtual, bem como, via 

WhatsApp. 

 

Ação nº 17 

Implementar medidas para promover, orientar e fiscalizar o uso obrigatório de 

máscara de proteção facial por alunos e trabalhadores: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC.  
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REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Além do cumprimento da ação nº 16, promovemos e orientamos, 

mediante comunicação visual, a importância da utilização de máscaras para todos. As 

fiscalizações serão adotadas pela equipe diretiva da Escola. Porém, orientamos que 

todos os professores também são responsáveis por fiscalizar seus alunos. 

INSUMOS: Comunicação visual disponibilizada em murais e paredes da escola, bem 

como, orientações orais aos todos sobre as fiscalizações que ocorrerão diariamente. 

 

Ação nº 18 

Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de 

materiais, superfícies e ambientes aos trabalhadores responsáveis pela limpeza: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC.  

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os trabalhadores a todo momento higienizar 

locais de uso comum dos alunos, bem como, cada mesa e cadeira utilizada por estes. 

Todas estas higienizações seguirão um padrão de limpeza, conforme orientações dos 

órgãos de saúde do mundo inteiro, utilizando álcool e desinfetantes para tanto. Os 

trabalhadores foram cientificados sobre a obrigação de EPI’s (Equipamentos de 

Proteção Individuais) para as limpezas, bem como, sobre informar a Equipe Diretiva 

desta Escola sobre eventuais produtos a serem comprados para que se cumpram com 

os protocolos estabelecidos. 

INSUMOS: Os treinamentos ocorreram mediante orientações, enviadas por vídeos aos 

trabalhadores responsáveis pela limpeza da Escola. 

 

Ação nº 19 

Orientar alunos e trabalhadores sobre a necessidade e importância de higienizar 

constantemente as mãos, conforme protocolos dos Órgãos de Saúde, especialmente 

nas seguintes situações: após o uso de transporte público; ao chegar na Instituição 
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de Ensino; após tocar em superfícies tais como maçanetas das portas, corrimãos, 

botões de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; antes e 

após o uso do banheiro; antes de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios 

higienizados; antes e após alimentar os alunos, como troca de fralda, limpeza nasal, 

etc.; antes e após cuidar de ferimentos; antes e após administrar medicamentos; 

após a limpeza de um local e/ou utilizar vassouras, panos e materiais de 

higienização; após remover lixo e outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e 

após de fumar; após o uso de espaços coletivos; antes de iniciar uma nova atividade 

coletiva: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

 REALIZADA: Sim 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC; REALIZADA: Sim; 

METODOLOGIA: Todas estas exigências serão informadas mediante cartilha virtual, 

orientando toda a comunidade escolar sobre as obrigações que deverão ser 

cumpridas, de forma obrigatória. 

 

 

Ação nº 20 

Orientar alunos e trabalhadores a usar lenços descartáveis para higiene nasal e bucal 

e descartá-los imediatamente em lixeira com tampa, preferencialmente de 

acionamento por pedal ou outro dispositivo: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 
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METODOLOGIA: Informamos a toda a comunidade escolar sobre a disponibilização de 

lixeiras, com tampas, para que todas as pessoas possam descartar, com segurança, 

papéis e lenços descartáveis. Orientamos aos pais, também, para que todos os alunos 

levem consigo lenços e/ou papel higiênico na mochila, evitando que se peça 

emprestado aos outros colegas. De qualquer forma, além de disponibilizar estes itens 

nos banheiros, a Escola se prontifica a fornecer ao aluno que pedir, individualmente, 

este item na Direção da Escola. 

INSUMOS: Disponibilizamos, por toda a Escola, lixeiras com tampa para que todos 

possam descartar os itens como lenços e papéis higiênicos. 

 

 

Ação nº 21 

Orientar os trabalhadores a manter as unhas cortadas ou aparadas e os cabelos 

presos e evitar o uso adornos, como anéis e brincos. 

 

Ação nº 22 

Orientar alunos e trabalhadores a higienizar regularmente os aparelhos celulares 

com álcool 70% ou solução sanitizante de efeito similar. 

 

 

Ação nº 23 

Orientar alunos e trabalhadores a higienizar a cada troca de usuário os 

computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e materiais didáticos 

empregados em aulas práticas. 

 

Ação nº 24 

Orientar alunos e trabalhadores a evitar, sempre que possível, os compartilhamentos 

de materiais didáticos. 

 

Ação nº 25 
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Orientar alunos e trabalhadores a evitar comportamentos sociais tais como apertos 

de mãos, abraços e beijos. 

 

 

Ação nº 26 

Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos 

utensílios, como copos, talheres, pratos, etc. 

 

Ação nº 27 

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

cadernos, réguas, borrachas, etc. 

 

Ação nº 28 

Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar objetos pessoais, como roupas, 

escova de cabelo, maquiagens, brinquedos e assemelhados. 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Ações 21 a 28: Equipe diretiva do Colégio Cidade das 

Hortênsias – COOPEC. 

REALIZADA: Ações 21 a 28: Sim 

 

METODOLOGIA: Ações 21 a 28: todas estas obrigações foram cumpridas mediante 

orientações disponibilizadas na cartilha virtual disponibilizadas à comunidade escolar; 

INSUMOS: Cartilha virtual; 

 

 

Ação nº 29 

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

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

necessário para as atividades pedagógicas: 
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RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Nenhum material será mantido em sala de aula, à exceção dos 

materiais utilizados em determinada disciplina. Os demais materiais não utilizados 

ficarão na biblioteca ou no salão da escola, sendo que, caso seja necessário seu uso, os 

professores poderão retirá-los. 

INSUMOS: Apenas retirar os materiais não utilizados nas salas de aula e mantê-los na 

biblioteca da Escola ou no salão. 

 

 

Ação nº 30 

Delimitar a capacidade máxima de pessoas nas salas de aulas, bibliotecas, ambientes 

compartilhados e elevadores, afixando cartazes informativos nos locais: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Em todas as áreas da Escola foram colocados cartazes e informativos, 

delimitando o número de pessoas permitido a estarem nestes locais. Todos os 

trabalhadores reiteram, diariamente, aos alunos, a necessidade de cumprimento 

destas obrigações. 

INSUMOS: Toda a comunidade escolar foi cientificada mediante cartilha virtual, além 

de comunicação visual disponibilizada em todas as áreas da escola. 

 

Ação nº 31 

Delimitar a capacidade máxima de pessoas nas salas de aulas, bibliotecas, ambientes 

compartilhados e elevadores, afixando cartazes informativos nos locais: 

 

NÃO SE APLICA. 
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Ação nº 32 

Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes afixados em locais visíveis, 

que contenham orientações mínimas, recomendando a utilização apenas para 

pessoas com dificuldades ou limitações para deslocamento: 

 

NÃO SE APLICA. 

 

 

Ação nº 33 

As instituições de ensino que possuam em suas dependências crianças menores de 

seis anos ou com algum grau de dependência deverão adotar medidas para que estas 

recebam auxílio para a lavagem adequada das mãos com a regularidade necessária: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todas as crianças menores de seis anos ou com algum grau de 

dependência serão orientadas pelo profissional que as acompanha para que a lavagem 

das mãos ocorra de forma correta. Placas com instruções lúdicas e infantis também 

estarão dispostas nos ambientes frequentados pelas crianças. Totem com álcool em 

gel com instruções lúdicas e objetivas também serão disponibilizados. 

 

Ação nº 34 

Nas instituições de ensino em que houver a necessidade de realizar troca de fraldas 

aos alunos, orientar os trabalhadores responsáveis pela troca a usar luvas 
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descartáveis e a realizar a adequada lavagem das mãos da criança após o 

procedimento: 

NÃO SE APLICA. 

 

III – DAS MEDIDAS DE LIMPEZA DO AMBIENTE 

 

Ação nº 35 

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: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária para limpeza dos pisos e áreas comuns durante e 

após o intervalo de cada turno. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 36 

Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas 

das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, teclados de 

computador, mouses, bancos, mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias, 

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

 



 

Rua Melvin Jones, nº 151, Centro, Canela/RS | (54) 3278 1204 / (54) 3278 1514 | coopec@coopeccanelars.com.br 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 37 

Ampliar a atenção para a higiene do piso nos níveis de ensino onde os alunos o 

utilizem com maior frequência para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, 

como na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim. 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária para limpeza dos pisos e corredores durante e após 

o intervalo de cada turno. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 38 
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Adotar propé de uso individual por trabalhadores e alunos quando da utilização com 

maior frequência do piso para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, o qual 

deverá ser vestido toda a vez que o aluno ou trabalhador adentrar no espaço, bem 

como, ser retirado ao sair, e deverá ser trocado ou higienizado diariamente, caso não 

seja descartável. Caso seja utilizado um tipo de “calçado” em substituição do propé, 

deverá seguir as mesmas instruções acima: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim. 

/METODOLOGIA: Orientamos a todos os alunos e profissionais que utilizam em suas 

práticas pedagógicas o piso (Educação Infantil), que adotem medidas de prevenção 

com o uso do propé ou substituição do calçado para entrar nos ambientes de sala de 

aula. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza e propés, orientações verbais e via 

documentos (em anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 39 

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

tatames, trocadores, cadeiras de alimentação, berços e outros: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 
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INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

 

 

Ação nº 40 

Higienizar diariamente brinquedos e materiais utilizados pelas crianças da Educação 

Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental e higienizar imediatamente após o 

uso brinquedos e materiais que forem levados à boca pelos alunos: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 41 

Evitar o uso de brinquedos e outros materiais de difícil higienização: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Retirar das salas de aula todos os materiais de difícil higienização, 

caso não seja possível, orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta 

exigência, bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, 
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especialmente com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes 

de compras e documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, 

declarando ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 42 

Não partilhar objetos de uso individual, como babeiros, fraldas, lençóis, travesseiros, 

toalhas, etc.: 

 

NÃO SE APLICA para nenhum segmento da escola. 

Ação nº 43 

Garantir, sempre que possível, material individual e higienizado para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 44 

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

tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso de mãos 

(como lixeira com pedal): 
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RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim. 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 45 

Disponibilizar preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em 

formato de gel, espuma ou spray, para higienização das mãos, em todos os 

ambientes da instituição de ensino e em locais estratégicos e de fácil acesso, como 

entrada, saída, corredores, elevadores, etc.: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Os profissionais de limpeza irão acompanhar e repor sempre que 

necessário o álcool em gel em todos os ambientes e espaços da escola, que se faz 

necessário para higienização diária das mãos enquanto estiverem nos espaços da 

escola. Os dispensores de álcool em gel e os totens de álcool em gel estão distribuídos 

nos corredores e espaços internos da escola. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 46 
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Disponibilizar kit de higiene completo nos banheiros, com sabonete líquido, toalhas 

de papel não reciclado e preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por 

cento) em formato de gel, espuma ou spray: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 47 

Desativar todos os bebedouros da Instituição de Ensino e disponibilizar alternativas, 

como dispensadores de água e copos plásticos descartáveis e/ou copos de uso 

individual, desde que constantemente higienizados: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos os profissionais de limpeza que deverão manter o 

estoque imediato de copos descartáveis devidamente abastecido, sendo que os lixos 

deverão ser trocados com frequência, visto que a Escola já deixou disponível tanques 

de água e copos descartáveis. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. 
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INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 48 

Manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na medida do 

possível, a ventilação natural: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais da escola a manterem os 

ambientes arejados e ventilados abrindo portas e janelas, promovendo assim a 

ventilação e a circulação do ar adequadamente nos espaços internos da instituição. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 49 

Manter limpos filtros e dutos do ar condicionado: 

 

NÃO SE APLICA em nenhum segmento dessa escola. 

 

IV- DAS MEDIDAS PARA READEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E DA CIRCULAÇÃO 

SOCIAL 

 

Ação nº 50 

Readequar a forma de atendimento dos alunos respeitando o teto de operação 

definido pelo Sistema de Distanciamento Controlado para a bandeira vigente na 

região em que se localiza a Instituição de Ensino: 
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RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Toda a metodologia de entrada, permanência, circulação e saída de 

todos da escola foi explicada e detalhada a toda comunidade escolar. Quanto ao 

atendimento dos alunos na escola, somente o professor responsável tratará de 

resolver eventuais dúvidas e problemas demandados pelos alunos de sua turma. 

Quanto aos pais e responsáveis, os atendimentos ocorrerão por hora marcada, seja 

para falar com os professores, seja para falar com a equipe diretiva. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

Ação nº 51 

Readequar os espaços físicos respeitando o distanciamento mínimo obrigatório que, 

nas instituições de ensino, é de um metro e meio (1,5m) de distância entre pessoas 

com máscara de proteção facial (exemplo: em salas de aula) e de dois metros (2m) 

de distância entre pessoas sem máscara (exemplo: durante as refeições): 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Esta Instituição de Ensino divulgou por toda a escola e todos os canais 

virtuais como funcionará a dinâmica para que se mantenham os distanciamentos 

mínimos obrigatórios (de 1,5m e 2m). Da mesma forma, além das logísticas de 

entrada, permanência, circulação e saída de todos do prédio escolar, esta instituição 

providenciou a organização das salas de aula, refeitórios e áreas comuns, para que se 

evite a aproximação entre pessoas não permitida, conforme atestam fotos e 

demonstrações em anexos. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 
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Ação nº 52 

Organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem individualmente em 

carteiras, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Esta Instituição de Ensino divulgou por toda a escola e todos os canais 

virtuais como funcionará a dinâmica para que se mantenham os distanciamentos 

mínimos obrigatórios (de 1,5m e 2m). Da mesma forma, além das logísticas de 

entrada, permanência, circulação e saída de todos do prédio escolar, esta instituição 

providenciou a organização das salas de aula, refeitórios e áreas comuns, para que se 

evite a aproximação entre pessoas não permitida, conforme atestam fotos e 

demonstrações em anexos, adotando medidas de revezamento em sala de aula 

reduzindo o número de alunos por dia em aula. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

Ação nº 53 

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: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 
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METODOLOGIA: Esta Instituição de Ensino divulgou por toda a escola e todos os canais 

virtuais como funcionará a dinâmica para que se mantenham os distanciamentos 

mínimos obrigatórios (de 1,5m e 2m). Da mesma forma, além das logísticas de 

entrada, permanência, circulação e saída de todos do prédio escolar, esta instituição 

providenciou a organização das salas de aula, refeitórios e áreas comuns, para que se 

evite a aproximação entre pessoas não permitida, serão colocadas na entrada de cada 

ambiente interno da escola placas prevendo o número mínimo e o número máximo de 

ocupação dos espaços respeitando o revezamento de acordo com os protocolos 

sanitários. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

Ação nº 54 

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: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Esta Instituição de Ensino divulgou por toda a escola e todos os canais 

virtuais como funcionará a dinâmica para que se mantenham os distanciamentos 

mínimos obrigatórios (de 1,5m e 2m). Da mesma forma, além das logísticas de 

entrada, permanência, circulação e saída de todos do prédio escolar, esta instituição 

providenciou a organização das salas de aula, refeitórios e áreas comuns, para que se 

evite a aproximação entre pessoas não permitida, com marcações no piso da Escola, 

que respeitam o distanciamento controlado previsto em Lei. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 
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Ação nº 55 

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

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

entre pessoas: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Além de todas as demarcações e orientações, buscou-se avaliar os 

horários de entrada/saída dos alunos das salas de aula, organizando os fluxos em 

sentido único, em total cumprimento a esta obrigação. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

Ação nº 56 

Evitar o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de pessoas, como 

pátios, refeitórios, ginásios, bibliotecas, entre outros: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim. 

METODOLOGIA: Todos os espaços públicos da escola, especialmente os mencionados 

acima, não serão utilizados durante a pandemia do COVID-19. Espaços como 

bibliotecas serão utilizados somente por pessoas autorizadas e, para os alunos, 

somente em número limitado, com autorização do professor/responsável. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

Ação nº 57 
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Escalonar os horários de intervalo, refeições, saída e entrada de salas de aula, bem 

como, horários de utilização de ginásios, bibliotecas, pátios, etc., a fim de preservar o 

distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar a aglomerações de alunos 

e trabalhadores nas áreas comuns: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todos os horários inerentes a entrada, saída, intervalos, eventuais 

refeições e similares foram informados a toda comunidade escolar, que tomaram 

ciência dos procedimentos adotados por esta Instituição. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

Ação nº 58 

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

dependências das instituições de ensino, com exceção do momento de entrada e de 

saída dos alunos da Educação Infantil, preservadas as regras de distanciamento 

mínimo obrigatório e uso de máscara de proteção facial: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todos a comunidade escolar foi avisada sobre a permanência de pais 

e responsáveis na dependência da Escola, sendo que somente será permitida para 

alunos da Educação Infantil, respeitando-se as regras de distanciamento; 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 
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Ação nº 59 

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

privilegiando o sistema de drive-thru para a entrada e saída de crianças nas escolas, 

quando possível: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Foi organizada logística nas intermediações da Escola, devidamente 

explicada, inclusive ilustrada, sobre como os pais e vans (com limitação de pessoas) 

devem buscar os alunos durante a pandemia. Está expressamente vedada a busca de 

alunos nas entradas da escola, à exceção dos alunos da Educação Infantil, que será 

organizada uma forma de escala para a saída destes alunos. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

 

Ação nº 60 

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

máscara de proteção facial e de distanciamento mínimo obrigatório nas 

dependências externas à Instituição de Ensino, quando da entrada ou da saída de 

alunos, sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Foi organizada logística nas intermediações da Escola, devidamente 

explicada, inclusive ilustrada, com marcações no chão, sobre como os pais e 
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responsáveis devem buscar os alunos durante a pandemia, respeitando-se o 

distanciamento mínimo entre pessoas, bem como, a obrigação da utilização de 

máscaras. 

INSUMOS: Todos foram informados mediante cartilha virtual, avisos publicados em 

grupos de Whatsapp, e-mails, site da escola, redes sociais, etc. 

 

Ação nº 61 

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

prejuízo de remuneração e de acompanhamento das aulas, respectivamente: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Informamos a todos que, somente os profissionais e alunos com 

atestado médico de profissional poderá ausentar-se das aulas presenciais, sem 

qualquer prejuízo à remuneração e/ou o conteúdo das aulas, seguindo orientações da 

resolução 230/97 do CEED/RS devendo os responsáveis pelo aluno buscar os trabalhos 

e materiais necessários para a participação nas aulas. Para o professor com atestado 

médico este deverá ser amparado nas Leis trabalhistas e encaminhado para a 

previdência social. 

 INSUMOS: Nas cartilhas virtuais todos foram orientados de que, sendo do grupo de 

risco, deverão apresentar atestado de profissional capacitado. Os sistemas utilizados 

pela Escola são do provedor Google, que atualmente já se usa para ministrar aulas 

virtualmente. 

 

Ação nº 62 

Aferir (verbo errado) a temperatura de todas as pessoas previamente a seu ingresso 

nas dependências da Instituição de Ensino, por meio de termômetro digital 

infravermelho, vedando a entrada daquela cuja temperatura registrada seja igual ou 

superior a 37,8 graus: 
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RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Esta Instituição de Ensino adquiriu termômetros digitais 

infravermelho, para a medição de temperatura na entrada de todos no prédio da 

Escola, diariamente. 

INSUMOS: Compra de termômetros digitais infravermelho, conforme atestam 

comprovantes de compras em anexo. 

 

Ação nº 63 

Ao aferir (verbo errado) temperatura igual ou superior a 37,8 graus, a Instituição de 

Ensino deverá orientar a pessoa sobre o acompanhamento dos sintomas e a busca de 

serviço de saúde para investigação diagnóstica e deverá comunicar o fato 

imediatamente ao COE-E Local: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Informamos que esta medida será rigorosamente cumprida, sendo 

que em caso de pessoas com febre igual ou superior a 37,8 graus, ou ainda, com 

qualquer sintoma do COVID-19, será imediatamente orientado a procurar auxílio 

médico para apurar o diagnóstico. Da mesma forma, será relatado ao COE-E Local toda 

a situação de saúde avaliada (febre), bem como, serão descritas as providências 

tomadas pela Escola. 

INSUMOS: Diariamente todas as pessoas que ingressarem na escola terão suas 

temperaturas medidas, sendo que, em casos suspeitos, a Escola informará 

imediatamente o COE-E Local, mediante relatório completo da situação apurada. 

 



 

Rua Melvin Jones, nº 151, Centro, Canela/RS | (54) 3278 1204 / (54) 3278 1514 | coopec@coopeccanelars.com.br 

V - DAS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS EM CASOS DE SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO 

DE COVID-19 NA COMUNIDADE ESCOLAR E/OU ACADÊMICA 

 

Ação nº 64 

Orientar os trabalhadores e alunos a informar imediatamente ao COE-E Local caso 

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

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Estas orientações foram expostas na cartilha virtual enviada a toda a 

comunidade escolar. 

INSUMOS: Cartilha virtual, com orientações de como agir em caso de a pessoa sentir 

os sintomas provocados pelo COVID-19. 

 

Ação nº 65 

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

gripal: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim. 

METODOLOGIA: Uma sala foi reservada no Salão de Atos, sendo que a pessoa com 

sintomas do COVID-19 deverá deslocar-se, sob coordenação segura de um 

responsável, para que se possa providenciar as medidas de higiene necessárias, bem 

como, o encaminhamento desta pessoa ao hospital. 

INSUMOS: Separou-se uma sala, conforme local acima descrito, para que se possa 

tomar os cuidados necessários com sintomas de síndrome gripal. 

 

Ação nº 66 
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Definir fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da sala de isolamento, bem 

como, os encaminhamentos necessários à rede de saúde: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Considerando a disponibilização de cartilha virtual em todos os meios 

já informados nas ações acima, a Escola prontificou-se de incluir nestes documentos o 

procedimento de deslocamento que será tomado pela Instituição de Ensino caso 

alguém apresente algum sintoma de síndrome gripal, sendo que os locais de passagem 

serão esvaziados (em caso de presença de pessoas), bem como, serão devidamente 

higienizados posteriormente à saída desta pessoa do prédio escolar. 

INSUMOS: Cartilha virtual, com orientações de como agir em caso de a pessoa sentir 

os sintomas provocados pelo COVID-19, bem como, demonstrando as medidas que 

serão adotadas para deslocamento da pessoa que apresentar sintomas de gripe. 

 

Ação nº 67 

Identificar o serviço de saúde de referência para notificação e encaminhamento dos 

casos de suspeita de contaminação: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Caso necessário, a pessoa com sintomas de gripe será encaminhada 

ao Hospital de Caridade desta cidade, sendo que tal situação será relatada ao COE-E 

Local, conforme já informado acima, mediante apresentação de relatório simples, 

descrevendo o fato. 

INSUMOS: Na oportunidade, em caso de suspeita de COVID-19, será encaminhado ao 

COE-E Local um breve relatório sobre a situação, informando que a pessoa foi 

encaminhada ao Hospital de Caridade de Canela/RS. 
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Ação nº 68 

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

como, da área de isolamento: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Orientamos a todos os profissionais de limpeza sobre esta exigência, 

bem como, a Instituição reforçou os estoques de produtos de limpeza, especialmente 

com desinfetantes e água sanitária. Em anexo, acosta-se comprovantes de compras e 

documentos assinados pelos profissionais responsáveis pela limpeza, declarando 

ciência das atividades que deverão ser realizadas durante a pandemia. Da mesma 

forma, o trajeto refeito pela pessoa com sintomas será repassado por estes 

profissionais, que higienizarão os locais. 

INSUMOS: Compra de materiais de limpeza, orientações verbais e via documentos (em 

anexos), assinadas pelos profissionais de limpeza. 

 

Ação nº 69 

Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas 

gripais: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: A pessoa com sintomas será encaminhada à sala específica para 

isolamento, cujas características já foram apresentadas acima, sendo que a pessoa 

com sintomas do COVID-19 deverá deslocar-se, sob coordenação segura de um 
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responsável, para que se possa providenciar as medidas de higiene necessárias, bem 

como, o encaminhamento desta pessoa ao hospital. 

INSUMOS: Encaminhar a pessoa a uma sala separada para pessoas com sintomas, 

conforme local acima descrito, para que se possa tomar os cuidados necessários com 

sintomas de síndrome gripal. 

 

Ação nº 70 

Informar imediatamente a rede de saúde do município sobre ocorrência de casos 

suspeitos, para que seja investigado seu vínculo com outros casos atendidos de 

síndrome gripal e, em caso positivo, retornar essa informação à vigilância municipal. 

No caso de trabalhadores e alunos que residam em outros municípios, garantir a 

notificação da rede de saúde do município de residência: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Verificando que a pessoa possui sintomas gripais, o COE-E Local será 

informado, bem como, a rede de saúde do município, mediante informativo. O mesmo 

será adotado aos professores e alunos não residentes na cidade de Canela/RS. 

INSUMOS: Encaminhar aos responsáveis um informativo, para que seja investigado seu 

vínculo com outros casos atendidos de síndrome gripal e, em caso positivo, retornar 

essa informação à vigilância municipal. 

 

 

Ação nº 71 

Afastar os casos sintomáticos do ambiente da Instituição de Ensino, orientar quanto 

à busca, de serviço de saúde para investigação diagnóstica e/ou orientar sobre as 

medidas de isolamento domiciliar, até o resultado conclusivo da investigação do 

surto ou até completar o período de 14 dias de afastamento. Os mesmos 
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procedimentos devem ser adotados para aquelas pessoas que convivem com 

pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Todo o procedimento explicado na exigência desta ação foi incluso na 

cartilha virtual, sendo que, caso alguma pessoa apresente algum sintoma relevante, 

será imediatamente afastada. Os órgãos responsáveis serão imediatamente avisados e 

todas as orientações para a pessoa serão enviadas mediante carta, e-mail, WhatsApp 

ou qualquer outro meio que se torne efetivo o cumprimento da leitura por parte da 

pessoa. 

INSUMOS: Orientação inclusa na cartilha virtual, bem como, havendo a necessidade de 

afastamento da pessoa, os avisos serão enviados mediante carta, e-mail, WhatsApp, 

ou qualquer outro meio que se torne efetivo o cumprimento da leitura por parte da 

pessoa. 

 

Ação nº 72 

Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores e alunos 

afastados para isolamento domiciliar (quem, quando, suspeito/confirmado, em que 

data, serviço de saúde onde é acompanhado, se for o caso, etc.): 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Foi elaborado um documento para registro e controle do quanto 

solicitado nesta ação, que segue em anexo; 

INSUMOS: Documento de registro próprio, para controle e registro dos casos suspeitos 

ou confirmados, encaminhado para isolamento domiciliar. 
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Ação nº 73 

Garantir o retorno dos alunos após a alta e a autorização da área da saúde e do COE-

E Local, evitando evasão e abandono escolar: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Havendo a autorização pelo COE-E Local, juntamente com a 

apresentação de atestado médico, que autoriza o retorno do aluno às atividades 

normais, esta Escola compromete-se e garante o retorno dos alunos após a alta 

médica, atestada pelos responsáveis de saúde. 

INSUMOS: Todos estes procedimentos serão tomados, se necessários, e serão 

devidamente documentados, sendo acostadas as autorizações do médio e/ou da área 

de saúde, responsáveis pela autorização de retorno. 

 

Ação nº 74 

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

sintomas de síndrome gripal: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Estas buscas serão realizadas, inicialmente, ao medir a temperatura 

de todos que ingressarem na escola, com termômetro infravermelho. Ainda, mesmo 

inexistindo febre, todos foram orientados que, havendo sintomas de gripe, deverão 

procurar imediatamente a equipe diretiva, que tomará as providências necessárias. 

Para o caso de criança que não consegue autoavaliar-se, os profissionais da Escola 

foram orientados a vigiar os eventuais sinais de que a criança não se encontra com 

bom estado de saúde. 
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INSUMOS: Termômetro infravermelho, sala específica para isolar a pessoa com 

sintomas, bem como, informativo via cartilha de que, havendo sintomas, a pessoa 

deverá informar a Escola sobre sua situação de saúde. 

 

Ação nº 75 

Prever substituições na eventualidade de absenteísmo de trabalhadores em 

decorrência de tratamento ou isolamento domiciliar por suspeita ou confirmação de 

COVID-19: 

 

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO: Equipe diretiva do Colégio Cidade das Hortênsias – 

COOPEC. 

REALIZADA: Sim 

METODOLOGIA: Esta Instituição de Ensino providenciará, se necessária, a contratação 

de mão-de-obra suplementar em caso de professores ou empregados afastados com 

suspeita ou confirmação de COVID-19. 

INSUMOS: Se necessário, providenciará a contratação de mão-de-obra suplementar. 

 

VI - DAS MEDIDAS PARA A DISTRIBUIÇÃO E MANIPULAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

Ação nº 76 

Garantir a segurança sanitária na distribuição da alimentação escolar na rede de 

ensino durante a pandemia do novo coronavírus – COVID-19: 

 

NÃO APLICÁVEL: Não possui distribuição de alimentação escolar. 

Entretanto, importante mencionar que, aos alunos que não levarem lanche de casa, 

será organizada uma escala para compra de alimentos da cantina, respeitando-se o 

distanciamento mínimo e evitando aglomeração de pessoas. 

 

Ação nº 77 
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Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos, com o objetivo de 

evitar aglomerações: 

 

NÃO APLICÁVEL: Não possui distribuição de alimentação escolar. 

Entretanto, importante mencionar que, aos alunos que não levarem lanche de casa, 

será organizada uma escala para compra de alimentos da cantina, respeitando-se o 

distanciamento mínimo e evitando aglomeração de pessoas. 

 

Ação nº 78 

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

refeitório: 

 

NÃO APLICÁVEL: Não possui refeitório. 

 

Ação nº 79 

Organizar a disposição das mesas no refeitório de modo a assegurar o 

distanciamento mínimo de dois metros (2m) entre pessoas: 

 

NÃO APLICÁVEL: Não possui refeitório. 

 

Ação nº 80 

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

a segurança nas refeições: 

 

NÃO APLICÁVEL: Não possui distribuição de alimentação escolar. 

Entretanto, importante mencionar que, aos alunos que não levarem lanche de casa, 

será organizada uma escala para compra de alimentos da cantina, respeitando-se o 

distanciamento mínimo e evitando aglomeração de pessoas. 
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Todos os alimentos colocados à venda na cantina terão os cuidados de higiene 

necessários, bem como, visam o nível mais elevado possível de uma alimentação 

saudável a todos. 

 

 

 

 

 VII – DECLARAÇÕES FINAIS 

 

Declaramos que todas as informações e exigências contidas na Portaria Conjunta 

SES/SEDUC/RS Nº01/2020 editada em junho de 2020 foram devidamente cumpridas 

mediante entrega deste documento ao órgão competente. 

 

Declaramos, por fim, que todas as informações deste documento são fidedignas e 

foram devidamente aprovadas pela Equipe diretiva desta Instituição de Ensino, 

comprometendo-se, desde já, ao fiel cumprimento dos compromissos aqui firmados, 

garantindo a segurança de todos quando da volta às aulas. 

 

Sem mais. 

 

Canela/RS, 13 de agosto de 2020. 

 

 

________________________________ 
CARLISE BRENTANO COLOMBO 

PRESIDENTE  
 

________________________________ 
JANE BEATRIZ PESSIN MEYER 

DIRETORA 

 
 

________________________________ 
EVANDRO NUNES MICOLEIZACKI 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

________________________________ 
CASSIÁ ANTONIO MELO REIS 

VICE-DIRETOR 
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