MODELO DE DISTANCIAMENTO
CONTROLADO DO RS

Bandeira laranja

Educação

Comitê de
COVID-19 CORONAVÍRUS

NO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
NA SAÚDE

BANDEIRA LARANJA - Educação
// Atividade
Grupo

// Critérios específicos de funcionamento
(conforme bandeira)
CNAE
(2 díg.)

Tipo

Subtipos

// Protocolos obrigatório
(todas as bandeiras)

Teto de Operação

Modo de Operação

(percentual máx. de trabalhadores presentes
no turno, ao mesmo tempo,
respeitando o teto de ocupação do espaço
físico - máx. pessoas)

(forma de operação, respeitando o teto de operação e o
teto de ocupação do espaço físico - máx. pessoas)

Trabalhadores

Atendimento

Informativo visível (operação e ocupação)
Máscara / EPIs,
Distanciamento,
Teto de ocupação,
Higienização,
Proteção de grupo de risco,
Afastamento de casos,
Cuidados no atendimento ao público,
Atendimento diferenciado para grupos de risco

// Protocolos variáveis
(recomendados)
Monitoramento de
temperatura

Testagem dos
trabalhadores

// Restrições adicionais
Normas obrigatórias específicas à
atividade
https://coronavirus.rs.gov.br/portari
as-da-ses

Regra Geral:
Ensino Remoto

Regra Geral:
Remoto
Educação

85

Educação Infantil

Creche e Pré-Escola

Se permitida
atividade
presencial:
50% alunos por
sala de aula

Teletrabalho /
Presencial restrito

Se permitida atividade
presencial:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.

Regra Geral:
Ensino Remoto

Regra Geral:
Remoto
Educação

85

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental - Anos
Iniciais

Se permitida
atividade
presencial:
50% alunos por
sala de aula

Teletrabalho /
Presencial restrito

Se permitida atividade
presencial:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.

X

COMITÊ DE DADOS | SEPLAG | SES

BANDEIRA LARANJA - Educação
// Atividade
Grupo

// Critérios específicos de funcionamento
(conforme bandeira)
CNAE
(2 díg.)

Tipo

Subtipos

// Protocolos obrigatório
(todas as bandeiras)

Teto de Operação

Modo de Operação

(percentual máx. de trabalhadores presentes
no turno, ao mesmo tempo,
respeitando o teto de ocupação do espaço
físico - máx. pessoas)

(forma de operação, respeitando o teto de operação e o
teto de ocupação do espaço físico - máx. pessoas)

Trabalhadores

Atendimento

Informativo visível (operação e ocupação)
Máscara / EPIs,
Distanciamento,
Teto de ocupação,
Higienização,
Proteção de grupo de risco,
Afastamento de casos,
Cuidados no atendimento ao público,
Atendimento diferenciado para grupos de risco

// Protocolos variáveis
(recomendados)
Monitoramento de
temperatura

Testagem dos
trabalhadores

// Restrições adicionais
Normas obrigatórias específicas à
atividade
https://coronavirus.rs.gov.br/portari
as-da-ses

Regra Geral:
Ensino Remoto

Regra Geral:
Remoto
Educação

85

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental - Anos
Finais

Se permitida
atividade
presencial:
50% alunos por
sala de aula

Teletrabalho /
Presencial restrito

Se permitida atividade
presencial:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.

Regra Geral:
Ensino Remoto

Regra Geral:
Remoto
Educação

85

Ensino Médio

Ensino Médio

Se permitida
atividade
presencial:
50% alunos por
sala de aula

Teletrabalho /
Presencial restrito

Se permitida atividade
presencial:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.

X

COMITÊ DE DADOS | SEPLAG | SES

BANDEIRA LARANJA - Educação
// Atividade
Grupo

// Critérios específicos de funcionamento
(conforme bandeira)
CNAE
(2 díg.)

Tipo

Subtipos

// Protocolos obrigatório
(todas as bandeiras)

Teto de Operação

Modo de Operação

(percentual máx. de trabalhadores presentes
no turno, ao mesmo tempo,
respeitando o teto de ocupação do espaço
físico - máx. pessoas)

(forma de operação, respeitando o teto de operação e o
teto de ocupação do espaço físico - máx. pessoas)

Trabalhadores

Atendimento

Informativo visível (operação e ocupação)
Máscara / EPIs,
Distanciamento,
Teto de ocupação,
Higienização,
Proteção de grupo de risco,
Afastamento de casos,
Cuidados no atendimento ao público,
Atendimento diferenciado para grupos de risco

// Protocolos variáveis
(recomendados)
Monitoramento de
temperatura

Testagem dos
trabalhadores

// Restrições adicionais
Normas obrigatórias específicas à
atividade
https://coronavirus.rs.gov.br/portari
as-da-ses

Regra Geral:
Ensino Remoto

Regra Geral:
Remoto
Educação

85

Ensino Médio

Ensino Técnico de Nível Médio e
Normal

Se permitida
atividade
presencial:
50% alunos por
sala de aula

Teletrabalho /
Presencial restrito

Se permitida atividade
presencial:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.

Regra Geral:
Ensino Remoto

Regra Geral:
Remoto
Educação

85

Ensino Superior

Graduação (Bacharelado,
Licenciatura, Tecnólogo) e Pósgraduação (stricto e latu sensu)

Se permitida
atividade
presencial:
50% alunos por
sala de aula

Teletrabalho /
Presencial restrito

Se permitida atividade
presencial:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.

X

COMITÊ DE DADOS | SEPLAG | SES

BANDEIRA LARANJA - Educação
// Atividade
Grupo

// Critérios específicos de funcionamento
(conforme bandeira)
CNAE
(2 díg.)

Tipo

Subtipos

Ensino Médio Técnico
Concomitante e Subseqüente,
Ensino Superior e PósGraduação
Educação

85

Ensino Superior

(somente atividades práticas
essenciais para conclusão de
curso da área da saúde* :
pesquisa, estágio curricular
obrigatório, laboratórios e
plantão )

// Protocolos obrigatório
(todas as bandeiras)

Teto de Operação

Modo de Operação

(percentual máx. de trabalhadores presentes
no turno, ao mesmo tempo,
respeitando o teto de ocupação do espaço
físico - máx. pessoas)

(forma de operação, respeitando o teto de operação e o
teto de ocupação do espaço físico - máx. pessoas)

Trabalhadores

Atendimento

Informativo visível (operação e ocupação)
Máscara / EPIs,
Distanciamento,
Teto de ocupação,
Higienização,
Proteção de grupo de risco,
Afastamento de casos,
Cuidados no atendimento ao público,
Atendimento diferenciado para grupos de risco

// Protocolos variáveis
(recomendados)
Monitoramento de
temperatura

Testagem dos
trabalhadores

// Restrições adicionais
Normas obrigatórias específicas à
atividade
https://coronavirus.rs.gov.br/portari
as-da-ses

Regra Geral:
Presencial restrito /
Atendimento
individualizado sob
agendamento /
Atividades práticas
em pequenos grupos,
respeitando teto de
ocupação /
Material individual

50%
trabalhadores
50%
alunos

Teletrabalho /
Presencial restrito

Se permitida atividade
presencial do
segmento:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.
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BANDEIRA LARANJA - Educação
// Atividade
Grupo

// Critérios específicos de funcionamento
(conforme bandeira)
CNAE
(2 díg.)

Tipo

Subtipos

// Protocolos obrigatório
(todas as bandeiras)

Teto de Operação

Modo de Operação

(percentual máx. de trabalhadores presentes
no turno, ao mesmo tempo,
respeitando o teto de ocupação do espaço
físico - máx. pessoas)

(forma de operação, respeitando o teto de operação e o
teto de ocupação do espaço físico - máx. pessoas)

Trabalhadores

Atendimento

Informativo visível (operação e ocupação)
Máscara / EPIs,
Distanciamento,
Teto de ocupação,
Higienização,
Proteção de grupo de risco,
Afastamento de casos,
Cuidados no atendimento ao público,
Atendimento diferenciado para grupos de risco

// Protocolos variáveis
(recomendados)
Monitoramento de
temperatura

Testagem dos
trabalhadores

// Restrições adicionais
Normas obrigatórias específicas à
atividade
https://coronavirus.rs.gov.br/portari
as-da-ses

Regra Geral:
Presencial restrito /
Atendimento
individualizado sob
agendamento /
Atividades práticas
em pequenos grupos,
respeitando teto de
ocupação /
Material individual

Educação

Educação

Educação

Educação

Educação

85

85

85

85

Ensino Médio e Superior

Ensino Médio Técnico
Subseqüente, Ensino Superior e
Pós-Graduação
(somente atividades práticas
essenciais para conclusão de
curso: pesquisa, estágio
curricular obrigatório, laboratórios
e plantão )

50%
trabalhadores
50%
alunos

Teletrabalho /
Presencial restrito

Educação - Outros

Atividades de Apoio à Educação

50% trabalhadores

Teletrabalho /
Presencial restrito

Ensino de Idiomas

50%
trabalhadores
50%
alunos

Teletrabalho /
Presencial restrito

Outras Atividades de Ensino

Ensino de Música

50%
trabalhadores
50%
alunos

Teletrabalho /
Presencial restrito

Outras Atividades de Ensino

Ensino de Esportes, Dança e
Artes Cênicas

50%
trabalhadores
50%
alunos

Teletrabalho /
Presencial restrito

Outras Atividades de Ensino

Se permitida atividade
presencial do
segmento:
Ensino Remoto /
Ensino Híbrido
(remoto e/ou
presencial) /
Presencial Restrito /
50% alunos por sala
de aula /
Distanciamento
mínimo /
Materiais individuais /
Vedado atividades
coletivas que
envolvam
aglomeração ou
contato físico.
Teleatendimento /
Presencial restrito
Ensino remoto /
Atendimento
individualizado ou em
pequenos grupos,
respeitando teto de
ocupação /
Material individual
Ensino remoto /
Atendimento
individualizado ou em
pequenos grupos,
respeitando teto de
ocupação /
Material individual
Ensino remoto /
Atendimento
individualizado ou
coabitantes /
Material individual

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01/2020, Decreto
Estadual nº 55.465
(05/09/2020) e demais
normativas.

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01

X

X

Portaria SES nº 582

COMITÊ DE DADOS | SEPLAG | SES

BANDEIRA LARANJA - Educação
// Atividade
Grupo

Educação

Educação

// Critérios específicos de funcionamento
(conforme bandeira)
CNAE
(2 díg.)

85

85

Tipo

Subtipos

// Protocolos obrigatório
(todas as bandeiras)

Teto de Operação

Modo de Operação

(percentual máx. de trabalhadores presentes
no turno, ao mesmo tempo,
respeitando o teto de ocupação do espaço
físico - máx. pessoas)

(forma de operação, respeitando o teto de operação e o
teto de ocupação do espaço físico - máx. pessoas)

Outras Atividades de Ensino

Ensino de Arte e Cultura (outros)

50%
trabalhadores
50%
alunos

Outras Atividades de Ensino

Formação profissional, formação
continuada, cursos preparatórios
para concurso, treinamentos e
similares

50%
trabalhadores
50%
alunos

Trabalhadores

Teletrabalho /
Presencial restrito

Teletrabalho /
Presencial restrito

Atendimento

Ensino remoto /
Atendimento
individualizado ou em
pequenos grupos,
respeitando teto de
ocupação /
Material individual
Ensino remoto /
Atendimento
individualizado ou em
pequenos grupos,
respeitando teto de
ocupação /
Material individual

Informativo visível (operação e ocupação)
Máscara / EPIs,
Distanciamento,
Teto de ocupação,
Higienização,
Proteção de grupo de risco,
Afastamento de casos,
Cuidados no atendimento ao público,
Atendimento diferenciado para grupos de risco

// Protocolos variáveis
(recomendados)
Monitoramento de
temperatura

Testagem dos
trabalhadores

// Restrições adicionais
Normas obrigatórias específicas à
atividade
https://coronavirus.rs.gov.br/portari
as-da-ses

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01

X

X

Portaria SES/SEDUC nº
01

COMITÊ DE DADOS | SEPLAG | SES

Protocolos

MODELO DE DISTANCIAMENTO
CONTROLADO DO RS

CRITÉRIOS DE FUNCIONAMENTO (variáveis por bandeira)

Teto de

Modo de

Horário de

Operação

operação

Funcionamento

PROTOCOLOS OBRIGATÓRIOS (todas as bandeiras)
Máscara
(público,
trabalhadores
e alunos)

Higienização
Distanciamento

Teto de

(ambiente,

entre pessoas

ocupação

trabalhadores,
alunos e público)

Informativo

EPIs

Proteção de

visível

obrigatórios

grupos de risco

Cuidados no
atendimento
ao público

Afastamento de
casos positivos
ou suspeitos

Atendimento
diferenciado

Restrições

para grupo

adicionais

de riscos

PROTOCOLOS RECOMENDADOS
(não obrigatórios, variáveis por bandeiras e atividades)

Monitoramento

Testagem dos

de temperatura

colaboradores

Comitê de

Baixe aqui as especiﬁcações dos protocolos
COVID-19 CORONAVÍRUS

NO PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO
NA SAÚDE

NO PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO
NA SAÚDE

rs.gov.br

