
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocolo de higiene e saúde nos veículos escolares para o 
controle da Covid-19 

Curso ao Vivo e 100% on-line, na Plataforma Moodle do IEM 

 
Data e horário: 02 de março de 2021, das 13h30 às 17h30.  

 

Inscrições: 

Em www.iem.inf.br, até o dia 25 de fevereiro.  

Valor especial do 1° lote, para inscrições realizadas até o dia 08 de fevereiro.  

Vagas limitadas! 

 
Objetivos:  

a) Esclarecer aos gestores, prestadores de serviço, condutores, monitores, 
familiares e usuários do transporte escolar as medidas protetivas essenciais ao 
controle do coronavírus no transporte escolar. 

b) Apresentar aos usuários as condutas obrigatórias para o controle do coronavírus 
e conscientizar sobre a importância do comportamento de todos. 

c) Apresentar um plano estratégico para adequação nos Municípios, com o 
detalhamento das ações a serem implementadas. 

 

Considerações importantes 

A adoção de medidas de controle do coronavírus no transporte escolar é 
imprescindível para a proteção dos usuários, dos prestadores de serviço e dos 
servidores municipais envolvidos tanto no âmbito do transporte quanto no das 
escolas, pelos efeitos reflexos decorrentes das medidas adotadas. 

Importa salientar que a desconsideração dessa obrigação afronta os princípios da 
segurança, da eficiência, da higiene, da proteção e da precaução aplicáveis aos 
serviços públicos, fatos que podem resultar em responsabilidade objetiva da 
Administração e subjetiva dos gestores responsáveis. 

 

Público-Alvo 

- O curso é dirigido aos Secretários Municipais de Educação, aos demais gestores e 
técnicos de apoio, aos fiscais e demais servidores responsáveis pelo transporte 
escolar. 



 

- Importante a participação dos fiscais sanitários do Município, dos prestadores 
terceirizados, dos motoristas e monitores do transporte escolar. 

 

Carga horária: 4 horas-aula, composta por videoconferências ao vivo. 

Certificado:  

Para todos que assistirem as aulas ao vivo, nas datas indicadas, com assinatura no 
chat disponibilizado no ambiente virtual do curso.  

 

Requisitos: 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 
avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 
Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas: 

- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 
10mbps. 

- Webcam e microfone. 

- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido). 

-  Navegador: Google Chrome, Mozila Firefox ou Microsoft Edge. 

Importante: A qualidade da transmissão de vídeo e áudio, dependerá das 
especificações mínimas recomendadas acima.  

 

Ministrante:  

Me. José Carlos Ribeiro. Graduado em Odontologia (USP). Mestre em Saúde 
Coletiva (ULBRA). Especialista em Odontologia em Saúde Coletiva (ABORS). 
Especialista em Gestão Hospitalar (Escola de Saúde Pública RS). Especialista em 
Planejamento e Estratégias Administrativas em Gestão Hospitalar (UCS). 
Especialista em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação (PUCRS). 
Especialista em Formação Integrada Multiprofissional em Educação Permanente em 
Saúde (UFRGS). Secretário Municipal de Saúde de Carlos Barbosa - RS (2009-2012). 

Me. Darcí Reali, advogado, mestre em Direito, Diretor do IEM. Docente da 
Universidade de Caxias do Sul, no Curso de Direito, Curso Superior de Gestão Pública 
e na Pós-Graduação em Direito de Estado e Direito Ambiental (2005-2015). 
Secretário Municipal de Administração (1993-1997) e assessor jurídico municipal 
(1997-2001). Autor e coautor de vários livros e grande número de estudos 
direcionados à Administração Municipal, nas áreas de transporte escolar, trânsito, 
Direito Administrativo, Previdenciário, Constitucional, Previdenciário, Tributário e 
Ambiental. Atua há 23 anos, através do IEM, na assessoria e consultoria jurídica e 
ministrando cursos e treinamentos  (em diversos Estados do Brasil), com ampla 



 

experiência sobre transporte escolar, tendo ministrado diferentes cursos com esse 
tema. 

 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 

 

O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo.  

A obtenção do certificado dependerá da frequência do aluno nas aulas ao vivo e 
assinatura de termo.  

Assim que o aluno tiver acesso à plataforma, poderá fazer download do e-book do 

curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão 

disponíveis por 30 dias, contados da data do início do curso, para a visualização na 

plataforma Moodle do IEM. 

As aulas serão ministradas nos dias e horários agendados na circular do curso, 

através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 
com interação pelo fórum de discussão do curso.  

Todos os conteúdos em PDF podem ser baixados durante o período do curso, 

incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais.  

Na próxima página você encontrará a pauta do conteúdo! 

  

Investimento: 

 
1ºlote (pagamento até 08/02); 2º lote (pagamento a partir de 03/02). 

Importante: a inscrição somente será confirmada após o pagamento. 

 

 

 

 

Quantidade de 

Participantes por Inscrição
1º lote 2° lote

1 participante R$ 430,00 R$ 480,00

2 participantes R$400 por pessoa R$ 450,00 por pessoa

3 participantes R$ 380 por pessoa R$ 430,00 por pessoa

4 ou mais R$ 350 por pessoa R$ 400,00 por pessoa



 

 

 

Pauta do Curso 

 

I – INFORMAÇÕES TÉCNICAS SOBRE O CORONA VÍRUS 

1. Caracterização biológica        

2. Forma de atuação no organismo 

3. Período de incubação e exteriorização      

4. Efeitos adversos e sequelas 

 

II – FORMAS DE CONTÁGIO DO CORONA VÍRUS       

1. Os meios de contágio indicados pela ciência 

2. Os meios potencializados no transporte escolar     
   

III – AS FORMAS DE PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR   

1. O acolhimento e as medidas necessárias à medição de temperatura e verificação 
de outras evidências sintomatológicas 

2. A questão da distância e a lotação dos veículos escolares 

3. O comportamento esperado dos usuários e as cautelas de higiene 

4. A higienização com álcool: métodos e produtos adequados 

5. A exigência de máscaras e os cuidados com a utilização adequada 

6. Os encaminhamentos necessários aos casos suspeitos e a vedação ao transporte 
escolar 

 

IV – AS ADEQUAÇÕES AOS VEÍCULOS ESCOLARES, CONDUTORES E 
MONITORES 

1. As medidas necessárias à ventilação dos veículos 

2. Os métodos e a frequência de higienização dos materiais sólidos e dos porosos 

3. As orientações e o comportamento necessário dos condutores 

4. Os procedimentos a serem exigidos pelos monitores 

5. As medidas administrativas cabíveis pelo descumprimento dos usuários 

 



 

V – ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO E CONTROLE 

1. Iniciativas de educação para o transporte seguro 

2. O que deve ser trabalhado com os pais e responsáveis 

3. A produção de material didático: folhetos, cartilhas, cartazes e outras 
possibilidades 

4. Reuniões, palestras e outros métodos complexos para discussão, orientação e 
planejamento 

5. Atividades educativas que podem ser desenvolvidas com os usuários 

 

VI – ELABORAÇÃO DE PROTOCOLO E FORMAS DE IMPOSIÇÃO 

1. Os atos administrativos adequados para a disciplina do protocolo de controle 

2. A regulamentação por decreto 

3. A notificação formal para acolhimento nos contratos de transporte escolar 

4. As medidas administrativas aplicáveis aos usuários 

5. As penalidades aplicáveis aos prestadores pelo descumprimento  

 

 

Cursos in Loco 

 

Adequação do curso para jornadas a grupos fechados 

- A participação dos pais e alunos pode ser viabilizada através da oportunização de 
jornadas para grupos fechados, que podem ser acordadas com o IEM, com 
adequações de pauta e carga horária a serem definidas de comum acordo com os 
Municípios interessados. 

Orçamento: iem@iem.inf.br | (51) 3778-1188 

mailto:iem@iem.inf.br

