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Portaria Conjunta Saúde/Educação nº  3044/2021 

 

Estabelece protocolos de segurança sanitária para as atividades 

escolares/educacionais (curriculares e extracurriculares) presenciais 

para a Educação Básica, Educação Profissional, Ensino Superior e afins 

no Município de Biguaçu, durante a Pandemia da COVID-19. 

 

Os Secretários Municipais da Saúde e da Educação de Biguaçu, no uso de suas atribuições, e:  

 

CONSIDERANDO a publicação da Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 1.967, de 11 de 

agosto de 2021, que em seu art. 3º, parágrafo único, determinou que o Plano de Contingência 

para Educação/COVID-19 deverá ser acompanhado e monitorado em sua execução, sendo 

revisado e atualizado sempre que necessário, numerando e registrando suas versões, mantendo 

o histórico das atualizações para a comunidade escolar e para a autoridade sanitária competente 

quando solicitado; 

 

CONSIDERANDO que as atualizações e revisões dos Planos de Contingência Escolar para 

COVID-19 não precisam de nova homologação pelo Comitê Municipal de Gerenciamento da 

Pandemia de COVID-19, seguindo o estabelecido no parágrafo único do art. 4º da Portaria 

Conjunta SES/SED/DCSC nº 1.967, de 11 de agosto de 2021; 

 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 3º, § 3º, inciso V da Portaria Conjunta SES/SED 

nº 750, de 25 de setembro de 2020, é atribuição do Comitê Municipal de Gerenciamento da 

Pandemia de COVID-19 “fiscalizar os regramentos sanitários aplicáveis, na unidade escolar na 

qual se pretende o retorno do ensino, extensão e pesquisas presenciais”; 

 

CONSIDERANDO o Manual de Orientações da COVID-19 (vírus SARS-CoV-2), da 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina; 
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 1.408, de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre as 

atividades essenciais da Educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades das 

Redes Pública e Privada relacionadas à Educação Infantil, Ensino Fundamental, Nível Médio, 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Técnico, Ensino Superior e afins, durante a 

pandemia de COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 1.967, de 11 de agosto de 2021, 

que estabelece protocolos de segurança sanitária para as atividades escolares/educacionais 

(curriculares e extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Profissional, 

Ensino Superior e afins, durante a pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecimentos específicos para o Município de 

Biguaçu;  

 

CONSIDERANDO as deliberações provenientes das reuniões do Comitê datadas de 26 de 

maio de 2021, 1º de julho de 2021 e 17 de agosto de 2021, 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Estabelecer protocolos de segurança sanitária para as atividades escolares/educacionais 

(curriculares e extracurriculares) presenciais para a Educação Básica, Educação Profissional, 

Ensino Superior e afins no Município de Biguaçu, durante a Pandemia da COVID-19. 

 

Parágrafo único. Os protocolos estabelecidos nesta Portaria aplicam-se aos estabelecimentos de 

ensino públicos e privados (particulares, comunitários, filantrópicos e confessionais) 

independentemente do nível, etapa, modalidade de ensino, número de alunos ou de 

trabalhadores, no que couber a cada estabelecimento. 

 

Art. 2º Aplicam-se todas as normas constantes na Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 1.967, 

de 11 de agosto de 2021. 
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Art. 3º Como houve atualização de legislação a respeito da matéria, cada unidade escolar deverá 

revisar e atualizar o seu Plano de Contingência Escolar para a COVID-19 (PlanCon-

Edu/COVID-19), numerando e registrando suas versões, mantendo o histórico das atualizações 

para a autoridade sanitária competente quando solicitado. A próxima atualização deverá ser 

postada até 10 de setembro de 2021, nos termos do art. 10 do Decreto nº 1.408/2021. 

 

Art. 4º O Comitê Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 deverá promover 

visitas aos estabelecimentos de ensino, com o intuito de verificar se os regramentos sanitários 

estão sendo aplicados de acordo com o exigido. 

 

Art. 5º A capacidade da sala de aula estará condicionada à legislação de cada Sistema de Ensino, 

respeitando o raio de 1 a 1,5 m de distanciamento entre os estudantes. A capacidade de 

atendimento, respeitando o distanciamento social de cada espaço escolar, deve estar 

estabelecida no Plano de Contingência Escolar para a COVID-19 (PlanCon-Edu/COVID-19) 

do estabelecimento de ensino e fixada em cartaz na entrada de cada ambiente. 

 

§ 1º Para fins de padronização, solicita-se que as unidades escolares utilizem para o cálculo da 

capacidade de alunos por turma o aplicativo computacional gratuito Sala Planejada, 

desenvolvido por grupo de pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade 

Federal de São Paulo (ICT/Unifesp) - Campus São José dos Campos, em parceria com a 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) e com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), 

disponível no link: http://www.salaplanejada.unifesp.br/.  

 

§ 2º Não há necessidade de manter distância das paredes até a primeira carteira escolar. 

 

§ 3º Somente para os estabelecimentos de ensino que não possuem espaço físico suficiente para 

atender as matrículas de cada grupo, respeitados o distanciamento social mínimo de 1 a 1,5 

metros, é que deverão ser organizadas estratégias de alternância entre os grupos, mantendo 

atividades presenciais e remotas para garantia do direito à educação. A alternância deve estar 

prevista no PlanCon-Edu/COVID-19 e amplamente informada para toda comunidade escolar. 

 

http://www.salaplanejada.unifesp.br/
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§ 4º O número de alunos a ser considerado para a alternância de grupos deve ser o de que 

frequentam o ensino presencial, e não o de matriculados. 

 

§ 5º Somente exercerão suas atividades de ensino de forma remota os estudantes que se 

enquadrarem nas condições previstas no art. 6º da Portaria Conjunta SES/SED/DSC nº 

1.967/2021. 

 

§ 6º Estudantes já imunizados, ainda que estejam enquadrados em grupo de risco, poderão 

retornar às atividades presenciais após 28 (vinte e oito) dias contados da data da aplicação da 

dose única ou da segunda dose da vacina contra a COVID-19, de acordo com as orientações de 

cada fabricante, conforme definido no calendário estadual de vacinação. 

 

§ 7º Nos espaços de alimentação escolar e de prática de Educação Física, deverá ser respeitado 

o distanciamento de 1,5 m obrigatoriamente. 

 

Art. 6º As unidades escolares que dispuserem de registro de ponto por meio de biometria digital 

deverão disponibilizar álcool 70% ou preparações antissépticas de efeito similar para 

higienização das mãos antes e depois da identificação pela biometria, bem como afixar cartazes 

próximos com esta orientação; e/ou higienizar os equipamentos após cada uso com álcool 70% 

ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar, respeitando as características do 

equipamento quanto à escolha do produto, de acordo com o item nº V das medidas para 

readequação dos espaços físicos para circulação social. 

 

Art. 7º É permitido o uso de cortinas de qualquer material e/ou persianas higienizáveis e 

laváveis nas salas de aula, devendo ser higienizadas sempre que possível. Também é permitido 

o uso de materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras 

de alimentação, berços entre outros, desde que sejam impermeáveis e de que haja higienização 

após cada uso e também entre os turnos. 

 

Parágrafo único: Apesar do risco de contaminação pelo toque em superfícies ser extremamente 

baixo (1 em 10.000), as cortinas devem ser higienizadas semanalmente. 
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Art. 8º É recomendada a remoção de todos os brinquedos (pelúcias ou de material não lavável), 

mobiliários e utensílios confeccionados de tecido uma vez que esses materiais tendem a 

acumular maiores quantidades de secreções e promover a proliferação de microrganismos. 

 

Parágrafo único: Na Educação Infantil, não é permitido que as crianças levem brinquedos de 

casa para a instituição. 

 

Art. 9º É permitido o uso do parquinho, inclusive de madeira, desde que haja escalonamento do 

horário do seu uso e de que o mesmo seja higienizado completamente após a utilização de cada 

turma. 

 

§ 1º Para a correta higienização, basta borrifar solução no local com álcool 70% ou preparações 

antissépticas de efeito similar. 

 

§ 2º Antes e após o uso do parquinho, as crianças devem, obrigatoriamente, higienizar suas 

mãos com água e sabão ou álcool 70%. 

 

Art. 10 Os estabelecimentos de ensino deverão disponibilizar uma sala de isolamento para casos 

que apresentem sintomas de síndrome gripal, que pode ser construída por paredes divisórias, 

biombos ou por tendas tipo “hospital de campanha”, sendo possível, ainda, a utilização de pátios 

abertos cobertos e ventilados, cuja limpeza da área deve ser reforçada com álcool 70% em todas 

as superfícies, não sendo necessário aguardar o intervalo de tempo para a higienização e 

reutilização, por não se tratar de aerosol. 

 

Parágrafo único: Os custos de instalação da área de isolamento ocorrerão por conta da entidade 

mantenedora. 

 

Art. 11 De acordo com a definição dada pelo Manual de Orientações da COVID-19 (vírus 

SARS-CoV-2), da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, são enquadrados 
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como casos suspeitos os indivíduos que apresentam sintomas compatíveis com síndrome gripal 

e síndrome respiratória aguda grave. 

 

§ 1º Considera-se como Síndrome Gripal (SG) os indivíduos com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por, pelo menos, dois (2) dos seguintes sintomas: febre (mesmo que referida), 

calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios 

gustativos. 

 

§ 2º Em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência 

de outro diagnóstico específico. 

 

§ 3º Considera-se como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) os indivíduos com 

Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no 

tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou 

rosto. 

 

§ 4º Em crianças, além dos itens anteriores, deve-se observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

§ 5º Haverá a disponibilização de um formulário padronizado para todas as instituições fazerem 

constar os sintomas observados. 

 

Art. 12 Ao realizar troca de fraldas de bebês ou crianças, os trabalhadores responsáveis devem: 

 

a) definir um local fixo para esta atividade, estruturado para tal; 

b) realizar a adequada higiene das mãos antes e após a troca de fraldas; 

c) usar luvas descartáveis e proceder a troca das mesmas após o atendimento de cada criança; 

d) usar avental descartável ou impermeável e higienizável (como “capa de chuvas”), 

descontaminando-o após cada uso; 

e) higienizar as mãos da criança após o procedimento; 

f) realizar o descarte adequado dos materiais resultantes desta atividade; 
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g) as fraldas de pano reutilizáveis não devem ser limpas no local, mas sim colocadas em sacos 

plásticos até o momento da lavagem;  

h) realizar limpeza da superfície após a troca de fraldas; 

i) recomenda-se que sejam afixados materiais informativos com o passo a passo adequado para 

efetuar a troca de fraldas. 

 

Art. 13 Não é permitida a implementação de programas e projetos intersetoriais ou atividades 

que são desenvolvidas por profissionais que não fazem parte do corpo docente da unidade 

escolar, exceto àqueles oferecidos pela segurança e saúde pública, seguindo os seguintes 

critérios: 

 

a) Deverá ser organizado e apresentado ao Comitê Estratégico de Retorno às Aulas projeto de 

implementação do programa de acordo com os regramentos desta Portaria, para homologação; 

b) O trabalhador que atuará no desenvolvimento do programa deverá estar com a imunização 

contra a COVID-19 completa; 

c) Não poderão ocorrer programas presenciais simultaneamente na mesma turma. 

 

Art. 14 Deve-se evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores 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. 

 

Art. 15 Fica facultada a aferição da temperatura dos alunos, trabalhadores e visitantes, 

previamente ao seu ingresso nas dependências do estabelecimento de ensino, de acordo com o 

art. 14, inciso XV, da Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 1.967/2021. 

 

Art. 16 Os livros do acervo da biblioteca, após sua utilização ou devolução por alunos, devem 

ser mantidos em quarentena em local arejado. Somente retornar para uso após quarentena de 

três dias. 

 

Art. 17 A capacidade do transporte escolar está limitada obrigatoriamente à capacidade do 

veículo, considerando passageiros sentados. 
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Parágrafo único: Fica facultada a aferição da temperatura dos alunos previamente ao seu 

ingresso ao transporte escolar. 

 

Art. 18 A vacinação contra o Coronavírus (Covid-19) será obrigatória para todos os 

trabalhadores da Educação (professores, segundos professores, auxiliares, equipe técnica, 

administrativa, pedagógica, limpeza, alimentação, serviços gerais, transporte escolar, 

terceirizados, estagiários e voluntários) que atuam na Educação Básica, Educação Profissional, 

no Ensino Superior e afins, das redes de ensino públicas e privadas do Município de Biguaçu, 

a partir da data em que a aplicação estiver disponível para o grupo prioritário e/ou faixa etária, 

de acordo com o calendário estadual de vacinação contra a COVID-19. 

 

§ 1º Os trabalhadores da educação que atuam na Educação Básica, Educação Profissional e 

Ensino Superior e afins das redes de ensino públicas e privadas do Município de Biguaçu que 

já imunizados, por fazerem parte dos grupos de risco, deverão retornar às atividades presenciais 

após 28 (vinte e oito) dias contados da data da aplicação da dose única ou da segunda dose da 

vacina contra a COVID-19, de acordo com as orientações de cada fabricante, conforme definido 

no calendário estadual de vacinação. 

 

§ 2º Os trabalhadores da Educação que se encontram em trabalho remoto por motivo de coabitar 

com idoso com doença crônica, sejam da administração geral ou da educação, deverão retomar 

as atividades presenciais, após a publicação da Portaria Conjunta SES/SED/DCSC nº 

1.967/2021. 

 

§ 3º Cópias dos comprovantes de vacinação deverão ser entregues à chefia imediata, para fins 

de registro e controle. 

 

§ 4º A impossibilidade de se submeter à vacinação contra a Covid-19 deverá ser comunicada à 

chefia imediata e devidamente comprovada por meio de documentos que fundamentam a razão 

clínica da não imunização. 
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Art. 19 O prazo para o retorno presencial das crianças às Unidades Escolares e da adaptação 

dos espaços encerra-se em 10 de setembro de 2021. 

 

Art. 20 Fica revogada a Portaria Conjunta Saúde/Educação nº 2441/2021. 

 

Art. 21 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Oscar Silva Neto 

Secretário de Educação 

Bruno Célio da Silva 

Secretário de Saúde 

 

 


