
PLANO DE  
CONTINGÊNCIA  
PARA REABERTURA 
DAS ESCOLAS 

COORDENADOR 
DA ESCOLA 

Verificado 
que um estudante  
ou profissional 
da educação 
apresenta sintomas 
da Covid-19 

GESTOR 
DA ESCOLA  

FAMILIARES E 
RESPONSÁVEIS 

SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO 

INÍCIO 

FIM 

Direcionar  
o estudante  
ou profissional  
da educação para  
a sala de isolamento 

Comunicar a 
direção da escola  

 

Monitorar e manter 
o estudante com 
sintomas na sala de 
isolamento e 
recomendar, no caso 
do profissional da 
educação, que vá 
para casa  e consulte 
um médico 
 

Após a saída do 
estudante ou 
profissional da 
educação da sala de 
isolamento, deixar as 
janelas e portas 
abertas e manter a 
sala vazia por pelo 
menos 2 horas  
 

Acionar o 
responsável  
do estudante 
 

Providenciar a 
limpeza e a 
descontaminação 
da unidade escolar 
 

Houve pelo menos  
2 novos casos 
confirmados 
no intervalo de 
72 horas na escola? 
 

SIM NÃO 

SIM 

NÃO Responsavel  
compareceu?  

 

Informar a Secretaria 
supervisor 
 

Enviar formulário de 
monitoramento e 
controle da Covid-19 
da rede para a 
Secretaria de 
Educação 
 

Informar ao 
responsável sobre os 
sintomas e sobre a 
necessidade de 
apresentar 
documentação 
médica para o 
retorno do 
estudante 
 

Preencher 
formulário ou 
sistema de controle  
da Covid-19 
 

Acompanhar a 
estratégia de 
isolamento junto à 
família do estudante 
ou profissional da 
educação 
(recomendado) 
 

Avaliar junto ao Comitê 
de Monitoramento da 
escola e à Secretaria de 
Educação a necessidade 
de fechar a turma 
ou a escola (havendo 
casos confirmados) 

Realizar consulta 
médica e solicitar 
pedido para o teste 
de Covid-19 
 

Resultado deu 
positivo? 
 

SIM 

NÃO 

Atualizar e 
consolidar os dados 
para 
acompanhamento 
da evolução da 
Covid-19 na rede  
 

Comunicar a 
comunidade escolar 
sobre os dados 
atualizados  
 

NÃO SIM 

Definido que a 
escola ou a turma 
será/permanecerá 
fechada? 
 

Comunicar a 
comunidade escolar 
sobre o fechamento  
da turma por 14 dias   
 

Solicitar resultado 
da vistoria na escola 
ou na sala da turma  
para reabertura 
 

PUBLICADO EM  26 DE ABRIL DE 2021 

Orientações formuladas pelo Instituto Gesto e pelo programa Formar, referenciadas 
pela Fundação Oswaldo Cruz, Anvisa, Conservatório di Milano, Ministério da Cultura e 

Desporto da Espanha, Serviço Nacional de Saúde da República Portuguesa, entre 
outras importantes e relevantes referências utilizadas para apoiar as Secretarias 

Municipais e Estaduais de Educação na retomada das aulas presenciais. 

Informar ao Comitê de Monitoramento da escola 
sobre o estudante ou profissional da educação com 
sintomas e à Secretaria de Educação para que esta 
comunique a  Vigilância  Epidemiológica /Sanitária. 

Informar o resultado 
do teste ao Comitê de 
Monitoramento e à 
Secretaria de Educação 
para que comunique a 
Vigilância 
Epidemiológica. 

O estudante ou profissional da 
educação, conforme orientação 
médica, retorna à  escola. 


