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INSTRUÇÃO NORMATIVA 002 DE FEVEREIRO DE 2021 
Departamento de Cultura  

 
Esta Instrução contém protocolos com normas técnicas de segurança em saúde, a serem 

observadas pela comunidade que integra o Departamento de Cultura de Missal, 

Professores, alunos, familiares e demais servidores, para a realização das oficinas 

culturais do ano de 2021. 

 

INTRODUÇÃO 

O Departamento de Cultura oferece várias oficinas culturais, entre elas Balé, Desenho 

Artístico, Pintura em Tela, Gaita, Violão, Teclado e Fanfarra, sendo que as referidas oficinas 

foram suspensas no dia 20 de março de 2020, em decorrência do Decreto nº. 4.230, assinado em 

16 de março de 2020, como forma de reduzir o contato entre as pessoas e como contenção da 

propagação do Novo Coronavírus COVID-19. As referidas oficinas são divididas em turmas com 

carga horária de 45:00 (quarenta e cinco minutos) por aula sendo uma aula semanal para as 

oficinas de música, pintura em tela, desenho e as de balé e fanfarra ocorrem duas vezes por 

semana. 

Considerando que o Departamento de Cultura segue as diretrizes e o calendário Escolar 

da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. 

Considerando o Guia de implantação de Protocolos de Retorno das Atividades 

Presenciais nas Escolas de Educação Básica do Ministério da Educação. 

Considerando que essa instrução será apresentada para o Conselho Municipal de 

Politicas Culturais e após aprovado será encaminhado para o comitê de crise de Missal. 

À Saber: 

Justificado pela importância do desenvolvimento sócio - cultural e para o desenvolvimento 

intelectual, social e emocional das crianças, dos jovens e das famílias, se faz necessário retomar 

as oficinas culturais, para tanto é de suma importância preparar (alunos, professores, gestores, 

famílias e entorno que participam das oficinas) para novas práticas a partir das perspectivas 

científicas sobre os cuidados de prevenção para reduzir os riscos de contaminação durante o 

desenvolvimento das oficinas culturais, sendo que será considerado a quantidade de alunos por 

turma, para definir: Ensino Presencial ou Remotas. 
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CAPÍTULO I 

 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

Art. 1º - O Ensino Presencial ou Ensino Remoto será adotado pelo Departamento de 

Cultura de Missal, conforme a seguinte organização: 

I - Ensino Presencial (metodologia de ensino com atividades pedagógicas/culturais presenciais 

conforme cronograma das oficinas, respeitando o distanciamento mínimo recomendado que é de 

um metro e meio. 

II- Ensino Remoto (metodologia de ensino com atividades pedagógicas/culturais não 

presenciais, elaboradas a partir da oficina que o(a) aluno(a) frequenta, fazendo uso de vídeos 

aulas, entre outros, compatíveis com a idade do aluno); 

Art. 2º - A organização para o Ensino Presencial/ Ensino Remoto, acontecerá de acordo 

com o levantamento feito pela equipe do Departamento de Cultura, realizado entre os dias 22 à 

26 de fevereiro de 2021, levando em consideração a realidade da demanda de alunos inscritos. 

I - Os pais ou responsáveis deverão obrigatoriamente assinar o TERMO DE COMPROMISSO 

COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA COVID-19, (Ensino Presencial). Sendo que este 

documento ficará arquivado na pasta de cada oficina; 

  Art. 3º -Promover formação de acolhimento e uso correto e preventivo dos EPIs para os 

professores e demais funcionários(as) 

Art. 4º - Organizar grupos de WhatsApp para auxiliar na comunicação, a fim de informar 

metodologias de ensino e promover o acompanhamento dos alunos. 

 

 

CAPÍTULO II 
 ORIENTAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E DISTANCIAMENTO FÍSICO 

 

Art. 5º - Os gestores do Departamento de Cultura irão contabilizar qual é o número 

máximo de pessoas por espaço físico - sala de aula, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 

metros recomendado. 

 Art. 6º - A Secretaria de Estado da Saúde indica a distância mínima de 1,5 metros entre as 

pessoas. Para tanto, o Departamento de Cultura deverá adotar as seguintes estratégias: 

I - Realizar, marcação do distanciamento recomendado onde necessário, como na fila para a 

verificação de temperatura, banheiro, bebedouro, entre outros espaços; 
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II – Disponibilizar as cadeiras que serão utilizadas nas aulas de música, pintura em tela e 

desenho conforme solicitado em consonância com a metragem da sala de aula, como também o 

distanciamento entre as (os) alunas(nos) nas aulas de balé. 

III - Manter janelas e portas abertas para melhor ventilar os espaços. O uso do ar condicionado e 

ventilador devem ser evitados, mas caso seja necessário, caberá ao Departamento de Cultura a 

manutenção e higienização rigorosa desses equipamentos; 

IV - Os horários de entrada e saída devem ser redefinidos e intercalados, de modo a evitar a 

aglomeração de pessoas e a circulação simultânea de grande número de alunos nas áreas 

comuns e nos arredores do estabelecimento, não será permitido a permanência de 

acompanhantes no local das oficinas. 

V - Fica proibido o compartilhamento de qualquer objeto usado nas oficinas - lápis, borracha, 

instrumentos de música entre outros, recomendando-se especial atenção para o não 

compartilhamento de demais objetos pessoais; 

VI - Alertar sobre a proibição de cumprimentos como abraços, beijos e apertos de mão; 

VII - O atendimento ao público será feito via telefone. Caso seja necessário atendimento 

presencial, será realizado de forma individual. 

Art. 7º - Para respeitar as medidas de distanciamento físico e enquanto não forem 

liberados pelas autoridades de saúde, ficam cancelados os eventos com aglomeração de 

pessoas, comemorações de qualquer natureza, apresentações artísticas, com público, entre 

outros. 

Parágrafo único: Quando liberadas, o Departamento de Cultura seguirá as 

recomendações das autoridades de saúde em relação à quantidade máxima de pessoas 

permitidas de forma a garantir o distanciamento físico adequado. 

 

CAPÍTULO III 
 ORIENTAÇÕES SOBRE O ESCALONAMENTO DE ENTRADA/SAÍDA E TRIAGEM DE 

TEMPERATURA CORPORAL 
 

Art. 8º - A triagem de temperatura será realizada diariamente por meio de termômetros 

infravermelhos sem contato direto com a pele. Caso a verificação da temperatura registrada 

esteja maior ou igual a 37°C, o aluno deverá ser isolado e o Departamento de Cultura deverá 

entrar em contato com os pais ou responsáveis a fim de buscarem atendimento médico. 

Art. 9º - O Departamento organizará na entrada a aferição de temperatura e higienização 

das mãos com álcool 70°e encaminhará os alunos diretamente para sua sala de aula. 

I - Disponibilizar tapetes sanitizantes na entrada das salas;  
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II - Afixar cartazes sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e de álcool gel;  

III - Fiscalizar o uso de máscaras, não permitindo a entrada de quem não a esteja usando 

corretamente (cobrindo o nariz e a boca);  

V - Aferir a temperatura de todos que adentrarem o espaço;  

V - Não permitir a entrada de qualquer pessoa que apresente sintomas respiratórios ou 

temperatura alta;  

 
CAPÍTULO IV 

 
PROCEDIMENTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE  

EQUIPAMENTOS E SUPERFÍCIES  
 

Art. 10º - Todos os produtos destinados para a higienização de equipamentos e superfícies  

devem obedecer à legislação vigente, e ser usados apenas para as finalidades indicadas pelos 

fabricantes, dentro do prazo de validade. 

Art. 11º - Higienizar as mãos e passar um pano limpo para secar e desinfetar os 

equipamentos, objetos e superfícies, usando produtos alternativos ao álcool 70%, como o 

Hipoclorito de sódio a 0,1% (concentração recomendada pela OMS), alvejantes contendo 

hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1% e saneantes de uso geral aprovados pela Anvisa, como a 

água sanitária. 

I - Deixar secar naturalmente ou, após aplicar o saneante, aguardar pelo menos 5 minutos para 

utilizar os utensílios, equipamentos e superfícies; 

Art. 12º - Os instrutores das oficinas devem redobrar os cuidados com a higiene no local 

de trabalho; 

I - Usar máscara que cobre nariz e boca devendo ser trocada quando se tornar fonte de 

exposição, por exemplo: cair no chão, rasgar, perfurar, estiver úmida/molhada, com sujeira 

aparente, danificada, dificultando a respiração ou a cada 2-3 horas; 

II - A higienização das mãos deve respeitar a técnica e frequência adequadas; sempre que voltar 

do banheiro, tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos ou tocar a boca, trocar de 

turma, tocar em objetos como celular, chaves, maçanetas, retornar ao setor de trabalho após os 

intervalos de descanso ou de lanche, etc.; 

 
 

CAPÍTULO V 
ORIENTAÇÕES SOBRE AS AULAS 
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Art. 13º - Nas aulas de dança, assim como nas demais oficinas oferecidas pelo 

Departamento de Cultura, fica vedado o contato físico entre os participantes, sendo 

recomendadas a adoção de práticas físicas que respeitem o distanciamento social e o não 

compartilhamento de materiais e objetos. 

I – Os materiais de aula devem ser de uso individual e pessoal; 

II - Os materiais disponibilizados pelo Departamento de Cultura devem ser garantidos sua limpeza 

e higienização, imediatamente após o uso. 

 

CAPÍTULO VI 
ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DE BEBEDOURO E GARRAFA DE ÁGUA 

 

Art. 14º - Os bicos ejetores curtos (aqueles usados para beber direto no jato d’água) dos 

bebedouros deverão ser desativados pelo risco de contaminação caso a pessoa encoste os 

lábios neles. Os bicos em gancho (usados para abastecer copos ou garrafas) serão mantidos por 

ser possível utilizá-los com segurança. Sugere-se orientar os estudantes para: 

I - Trazer garrafa identificada com o nome e, se possível, trazer mais de uma garrafa abastecida 

para evitar aglomeração durante o enchimento; 

II - Não compartilhar garrafa com água, de forma alguma; 

III - Caso seja necessário reabastecer a garrafa no ambiente do curso, prestar atenção para que o 

bocal não toque no bico ejetor; 

IV - Caso haja fila, respeitar o espaçamento entre as pessoas, conforme as marcações no piso; 

 
 

CAPÍTULO VII 
ORIENTAÇÕES SOBRE A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE E DE SUPERFÍCIES 

 

Art. 15º - A higienização das salas de aula será realizada a cada troca de turma e a 

frequência deve ser observada pela direção do Departamento de Cultura, conforme o uso e a 

quantidade de pessoas no local. Sugere-se limpeza com água sanitária, respeitando o indicado 

na embalagem do produto. 

Art. 16º - Reforçar a higienização de superfícies que são tocadas por muitas pessoas, 

como grades, barra de sustentação, mesas, carteiras, puxadores de porta e corrimões, antes do 

início das aulas, em cada turno e sempre que necessário. 

Art. 17º - Os banheiros, lavatórios devem ser higienizados antes da abertura, no intervalo e 

após o fechamento. 
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Art. 18º - Sobre a coleta de lixo, utilizar, se possível, latas de lixo sem toque, com 

acionamento por pedal, realizando os protocolos para depósito e retirada de resíduos; 

I - Realizar coleta e remoção do lixo diariamente, ou tantas vezes quantas forem necessárias 

durante o dia; 

II - O lixo deve estar sempre ensacado e em recipientes apropriados, com tampa e pedal, para 

que não seja necessário tocá-lo com as mãos quando for abrir; 

III - O lixo deve ser armazenado em local fechado e frequentemente limpo até a coleta pública ou 

outro fim a que se destine. 

 
CAPÍTULO VIII 

ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DE EPIs, HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E USO DO ÁLCOOL 

EM GEL 

Art. 19º - Orientar os alunos sobre a higienização correta das mãos. O Departamento de 

Cultura deverá disponibilizar borrifadores de álcool em gel 70% em locais estratégicos. 

Art. 20º - Os professores das oficinas deverão realizar a distribuição do álcool em gel para 

os alunos próximo às mãos do aluno e longe dos olhos, para evitar acidentes. 

Art. 21º - O Departamento de Cultura incentivará que os estudantes tragam recipientes 

com o seu próprio álcool em gel. 

Art. 22º - Será obrigatório o uso de máscara de tripla camada ou de tecido para alunos, 

diretores, professores, serviços gerais e comunidade em geral. 

Art. 23º - As equipes de limpeza deverão utilizar luvas e botas emborrachadas. 

 
 

CAPÍTULO IX 
ORIENTAÇÕES SOBRE OS CASOS DE CONTAMINAÇÃO 

 

Art. 24º - O Departamento de Cultura deverá informar casos de contágio a sua chefia 

imediata para que seja comunicada a Secretaria Municipal de Saúde para monitoramento destas 

situações. Casos suspeitos ou positivos deverão ser encaminhados imediatamente a Unidade 

Sentinela de segunda a sexta feira das 07:00 as 18:00 horas, localizado no Centro de 

Convivência do Idoso ou através do telefone (45) 99121-7199 do plantão COVID. 

Art. 25° - Caso ocorra contaminação de professores ou entre alunos, entrar em contato 

com o setor epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, para possível isolamento e 

interdição conforme necessidade.  
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CAPÍTULO X 
SOBRE AS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 26º - Todos que apresentarem febre e sintomas respiratórios (tosse, coriza, etc.) 

devem procurar por atendimento médico ou orientações na Unidade de Saúde ou no Plantão 

Sentinela (45) 99121-7199. 

Art. 27º - Fica determinada a observância das normas e recomendações constantes desse 

protocolo para o retorno gradual das oficinas culturais e em caso de agravamento da situação, 

indicados por Decretos Governamentais e/ou pela Secretaria de Estado de Saúde, os cursos 

presenciais poderão ser suspensos novamente, adotando o modelo remoto. 

Art. 28º - Será obrigação dos gestores do Departamento de Cultura Missal, informar e 

repassar aos pais ou responsáveis a organização e o protocolo geral. 

Art. 29º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições contrárias.  

Missal, 15 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 
Clarice Maria Grings Friedrich 

Secretária de Educação 
Cultura e Esporte 
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TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA COVID-19 

PRESENCIAL DAS OFICINAS CULTURAIS  

Eu, _________________________________________________,portador do CPF número:____________ 

responsável pelo(a)a aluno(a)____________________________________, matriculado(a) no curso de  

__________________________________ do Departamento de Cultura DECLARO que: 

 

� Estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia 
da Covid-19. 

� Entrarei em contato com o Departamento de Cultura caso o aluno apresente 
quaisquer dos sintomas causados pela infecção da Covid-19. 

� Estou ciente de que meu filho (a) necessita usar constantemente a máscara, assim como realizar a 
correta higienização das mãos por meio de lavagens 
com água e sabão e por uso do álcool em gel, e RESPEITAR TODAS 
AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE 
RETORNO AOS CURSOS. 

� Caso o aluno seja contaminado com a Covid-19, todos os membros da família 
deverão ficar em isolamento. 

� Se no município houver ascensão dos casos de contaminação, as oficinas poderão ser suspensas. 

 

Data: _____/_____/2021. 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

 

TERMO DE COMPROMISSO COM O PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA COVID-19 

PRESENCIAL DAS OFICINAS CULTURAIS  

Eu, _________________________________________________,portador do CPF número:____________ 

responsável pelo(a)a aluno(a)____________________________________, matriculado(a) no curso de  

__________________________________ do Departamento de Cultura DECLARO que: 

� Estou ciente sobre os protocolos de segurança necessários durante a pandemia 
da Covid-19. 

� Entrarei em contato com o Departamento de Cultura caso o aluno apresente 
quaisquer dos sintomas causados pela infecção da Covid-19. 

� Estou ciente de que meu filho (a) necessita usar constantemente a máscara, assim como realizar a 
correta higienização das mãos por meio de lavagens 
com água e sabão e por uso do álcool em gel, e RESPEITAR TODAS 
AS DIRETRIZES CONSTANTES NO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DE 
RETORNO AOS CURSOS. 

� Caso o aluno seja contaminado com a Covid-19, todos os membros da família 
deverão ficar em isolamento. 

� Se no município houver ascensão dos casos de contaminação, as oficinas poderão ser suspensas. 

Data: _____/_____/2021. 

__________________________________________ 
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Assinatura do Responsável 

 


