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Diante da atual situação de COVID -19percebe-setamanhadificuldadeem
todos os âmbitos, desde a saúde, educação e finanças. Vive-se um período de
instabilidadeeincertezas,todavia,acredita-sequeoplanejamentoepesquisassão
asprincipaisferramentasparaperpassarasbarreirassurgidaspelapandemia.
A paralisação das aulas presenciais, como medidade prevençãoseguindo
as orientações dos órgãos superiores competentes, trouxe uma necessidade
urgente de reinventar a educação. Em poucos dias havia em mãos a missão de
continuar oferecendo a Educação para todos, conforme éprevistonaConstituição
Federal de 1988, sem contar com o suporte presencial, como acontecia
tradicionalmente. Desta forma, buscou-se os mais diversosmeioscriativosde
continuar interagindo com nossos alunos, seja por meios digitais ou ainda busca
ativaparaaquelesquenãopossuemacessoremoto. 
A pandemia persiste, contudo, contamos comosavançosdamedicinaeos
cuidadosdeprofilaxiaimpostospelosgovernosdesaúde,destaformaacreditamos
em uma maior segurança em saúde e possível fim desta realidade. Exige-se,
portanto,ainiciativadaretomadadoplanejamentoparaopossívelretornodasaulas
presenciais. Essa ação deve ser pensadadeformacautelosa,comboalogísticae
deformagradual. 
Para isto, estamos construindo o Plano de Retorno das Aulas Presenciais,
levando em consideração os possíveis cenários e possibilidades de ofertar
educação,sejaàdistância(remoto),híbrido(remotoepresencial)eporúltimoetão
esperado,totalmentepresencial. 
Reafirmamos o compromisso da gestão de ofertar educação de qualidade
paratodososnossosalunos,logo,nãomediremosesforçosparafazê-lo.Reunimos
nesteplano,experiênciasexitosasatéaquiconquistadasenovasaçõesparaatingir
oobjetivoproposto. 


OrlandoBenevidesCavalcanteFilho–PrefeitoMunicipal.
EnnioErisonFragosoBraga–SecretárioMunicipaldaEducação. 
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1. APRESENTAÇÃO 


Em março de 2020 o mundo noticia o enfrentamento frente à Pandemia
mundialdoNovoCoronavírus,comissoveiorapidamenteàparalisaçãodetodasas
atividades presenciais, permanecendo somente as consideradas essenciais.
Saímos das escolas acreditando que o retorno seria breve, todavia, um ano se
passouealutacontinuaemdiversospaíses. 


Acreditamos na possibilidade de um cenário diferente com a retomada
integraldasatividades.Essaesperançaveiojuntocomavacinadesenvolvidapelos
diversoslaboratórioseaesperançadavacinaçãoemmassa,contudoaindanãoéa
nossarealidade. 


Apesar da existência da vacina, o cenário de encerramento dessa crise
pandêmicaaindapercorreráaolongodoano,hajavistaqueoimunobiológicoainda
nãochegouparatodos,etemosaexistênciadeumanovacepacomreaçõesmais
fortescirculandoemterritórionacional. 


Em meio a todo esse contexto, a educação pública no país passa por
reformulações desafiadoras, tendo que manter as aulas das escolas em pleno
funcionamento, ao mesmo tempo em que ensaia mecanismos adversos para o
retorno presencial das atividades, visto que cada região apresenta cenários mais
críticosdoqueoutrosnoquetangeaoníveldecontágiodovírus. 


Necessitamos avançar na educação ao passoemqueasaúdeavançaem
suas descobertas. Precisamos nos adaptar para a possibilidade de sair da
educação unicamente remota e integrar paraohíbrido(remotoepresencial),claro
que em passos curtos e respeitando o índice de contágio de nossa cidade, e por
fim,conseguirvoltarintegramenteparanossasescolasnoensino100%presencial. 

















Como bem se observa, estamos diante de um complexo e emaranhado
processo de ensino educacional que busca se reinventar, tentando garantiroensino
dequalidadeparaosalunosdaredepúblicaaomesmotempoemquesedeparacom
diversidades relacionadas às novas adaptações, tantoparaprofessoresegestorese
maisaindaparaalunosefamiliares. 
Apesar dos diversos desafios surgidos diariamente, o município tem
conseguidocontinuaracaminhadacominovaçõesrealizadasduranteesseperíodo.
Entre elas podemos citar a criação do Núcleo de Apoio Pedagógico –NAP,como
suporteparaosprofessoresnaelaboraçãodoplanejamentoescolar. 
A partir disso,opresenteplanotemafinalidadedeavaliarasexperiências
exitosas conquistadas até aqui e traçar novas medidas junto da comunidadepara
ofertar educação de qualidade e acessível a todos. Busca ainda cumprir com as
exigências e orientações dos governos de saúde a fim de contribuir para a
amenizaçãodacontaminação. 
É importante ressaltar, que esse plano pode sofrer alterações nodecorrer
dos próximos cenários pandêmicos de acordo com as observações dos órgãos e
esferascompetentes. 


















2. OBJETIVOSESTRATÉGICOS 
– ObjetivoGeral 
Planejar o retorno das aulas presenciais durante e pós o período de risco
epidemiológico da COVID 19, de maneira gradual com desenvolvimento estrutural
dos calendários escolares alternativos conforme os diferentes cenários de saúde
pública,considerandoasmodalidadesdeensinopresencialeadistânciacombase
nasituaçãodecadaterritóriodelocalizaçãodaescoladaredemunicipal. 


– ObjetivosEspecíficos 
●

Proporcionar mecanismos concretos para o devido cumprimento da carga
horária,conformeprevêalegislaçãovigentedoMinistériodaEducação; 

●

Garantiradevidaproteçãoesegurançasanitáriadostransportesescolares; 

●

Promoveracontextualizaçãodasestratégiasdeações,deacordoonívelde
cadaescola; 

●

Promover,emcarátercontinuado,oexercíciodofortalecimentodasrelações
entreescola,alunosesuasrespectivasfamílias; 

●

Estimularasredesdeensinomunicipalparaquepossamrealizar,emcaráter
continuado,ofortalecimentodapolíticaeducacionalcomosdevidossuportes
eaparatosnecessários; 

●

Desenvolver mecanismos de atendimento continuado da rede intersetorial,
com ênfase no fortalecimento das instituições no cenário de crise
epidemiológica; 

●

Alinhar e adaptar os novos formatos de ensino de maneira gradual,

perpassando pelas aulas remotas (virtual), híbrido (presencial e remoto)
sequenciandonoretornopresencial. 


















3. DIRETRIZBÁSICADERETOMADA 



A diretriz que a Secretaria da Educação adotará como retomada as aulas

presenciais seguirão com as orientações das diretrizes nacionais do Conselho
NacionaldeSecretáriosdaEducação–CONSED,bemcomotambémseguindoas
orientações da Portaria nº0057/2021 da Secretaria de Educação do Estado do
Cearáemquedisciplinamedidasparaoiníciodoanoletivode2021,edoProtocolo
Setorial 18 – Atividades Educacionais do Governo Estadual, entre outros
documentos e protocolos sanitários e epidemiológicos necessários para garantir a
segurança da saúde dos alunos e profissionais de cada escola municipal, além
disso, cada unidade escolar adequará às diretrizes conforme realidade de cada
regiãoondeestálocalizadaaescola. 
Guiadeimplementaçãodeprotocolosderetornoasatividadespresenciais
nasescolasdaeducaçãobásica,elaboradopeloMinistériodaEducação. 
Parecer299/2020doConselhoEstadualdeEducação–CEE/CE 



4.

COMITÊINTERSETORIAL 


O Comitê Intersetorial abrange as principais secretarias municipais que
estão no enfretamento a COVID 19, integrando comisso,aEducaçãoeSaúde.O
comitê é composto pelos os Secretários (as) da pasta incluindo ainda demais
profissionais de cada uma delas como sendo o(s) técnico(s) de referência para o
devido suporte no que tangeasaçõesdaretomadagradualdasaulaspresenciais.
Em relação à Educação, faz-se necessário o aparato de suporte da equipe do
pedagógico, haja vista que são técnicos (as) que conhecem as realidades das
unidades escolares do município,tempoemquecadaumteráoapoiointegraldas
direçõesescolares. 
Além dassecretarias,contamoscomaparticipaçãodoConselhoMunicipal
deEducação,doSindicatodosServidoresPúblicosdeMombaça, 
















representantesdealunos,paisdealunoseprofessoresdoMunicípio. 
O principal objetivo do comitê é o de estar atento a cada alteração das
normativas em relação às políticas públicas da educação, saúde e assistência
social, todas conectadas com as mudanças e aspectos relacionados com a
Pandemia em curso e o processo de retomada e continuidade gradual das aulas
presenciais e remotos/virtual, ao passoqueocomitêdeveráembasedetodoum
aparatotécnicoenormativo–leis/decretos/resoluções/recomendações/etc. 
–procedercomasdevidasaçõesdeadequarasestratégiasconformeorientaçõese
diretrizesdosórgãossuperiores,sejadeâmbitoestadualounacional. 




5.

 rientações prévias: aos profissionais da educação, alunos e seus
O
familiares: 
Antes do início da retomada das aulas, a Secretaria da Educação com o

suportedoComitê,commaisespecificidadedaequipedesignadapelaaSecretaria
da Saúde promoverá uma

série de orientações prévias de como serão os

procedimentos de segurança sanitária e os passos que cada profissional deverá
tomar para que ocorram as aulas presenciais da maneira segura.Alémdisso,tais
orientaçõesserãotambémdirecionadasaospaispormeiodeCardsinformativosde
quais são os cuidados que devem ser observados para que seus filhos possam
retornarcomsegurançaasaulaspresenciais/híbrido. 
Aosprofissionaisdaeducação,alunosemembrosdacomunidadeparaum
acesso seguro

as áreas comuns do ambiente escolar, devem seguir alguns

protocolos,dentreeles: 
1.Usodemáscarasobrigatório; 
2. Manter distância de pelo menos 1,5 m entre estudantes, professores e
profissionaisdaeducação; 
3.Manterdispensadoresparaálcoolemgel70%,emquantidadesuficiente
nassalasdeaulaedemaisambientesdaescola; 
4.Aferimentodatemperaturanoacessoàsáreascomuns,utilizando
preferencialmentetermômetrosemcontato(infravermelho); 











5.Evitarousodebebedouroscoletivos,orientandoosestudantesalevarem 
suas garrafas de água e apenas utilizar os bebedouros como fontes para
abastecê-las; 
6.Suspençãodousodearmárioscompartilhadosnaescola; 
7. Manter a limpeza frequente de móveis, carteiras, mesas de refeitórios,
bancadas, computadores, grades, corrimões, superfícies e utensílios que são
tocadospormuitaspessoas; 
8.Higienizaçãodelavatórios,banheirosevestiáriosantesdaabertura,após
ofechamentoeregularmenteapósouso; 
9.Remoçãoedescartedolixocomsegurança; 
10. Escalonar o acesso de estudantes ao refeitório e às praças de
alimentação; 
11.Orientarosalunosamanterousodemáscarasatéohoráriodeiniciara
refeição,quandoestiveremnacantinaounorefeitório; 
12. Procurar reduzir ao máximo a mistura de turmas ou grupos de idade
paraatividadesescolaresepós-escolares; 
13. Considerar modalidades alternativas de aulas, como o escalonamento
do início e fim das aulas com o objetivo de reduzir o contato entre estudantesde
diferentesturmas,nocasodeescolascomespaçolimitado; 
14.Alternarturnosdeaula,quandonecessário; 
15. Escalonar os horários de intervalo, de forma que as turmas usem as
cantinas,banheirosedependênciasgeraisemmomentosdiferenciados; 
16. Procurar aumentar o número de salas de aulas por conta da lotação,
quandopossível; 
17.Atençãoespecialaomomentodechegadaesaídadosestudantesna
escola,identificandoclaramenteoslocaisdeentradaesaída,marcandoochão,se
necessário,paraassegurarodistanciamento,indicandotambémadireçãoquedeve
sertomadapelosestudantesdentrodaescola; 
18. Restrição ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade
escolarnasinstituições,evitandoarealizaçãodeatividadesemgrupo; 
19.Controledeaglomeraçãoduranteosperíodosdeentregaecoletadas 









criançasnaescolaounacreche; 
20.Estabelecerrestriçõesàentradadesnecessáriadepaisouresponsáveis
nasinstalaçõesdaescola; 
21. Monitoramento a limpeza periódica dos veículos de transporte escolar
entreasviagens,emespecialdassuperfíciescomumentetocadaspelaspessoas; 
22.Estabelecersistemaadequadodegestãoderesíduos,cominformações
claras sobre seu descarte, em especial quanto à eliminação das máscaras já
utilizadas. 
Para cumprir todas essas medidas ém necessário uma boa comunicação
que será realizada por diversos meios, sejam eles digitais ou físicos: exemplos
vídeosquepodemsertransmitidospormeiodasredessociais:whatsapp,facebook,
etc.FísicosFolders,Cards,Cartazes,placas,etc. 


6. MEDIDASSANITÁRIAS 



DoGovernoMunicipal/SecretariadaEducação 

Como mecanismo de acolher os profissionais da rede municipal de ensino na
retomada gradual das aulas presenciais, bem como também os alunos, o governo
municipal de Mombaça, através da secretaria municipal de Educação, disponibilizará
umasériedemedidaspreventivasquevisemàsegurançadecadaum. 
●

Suporteàspolíticaspúblicas,estabelecendoprocedimentoseplanosde
financiamento estratégicos de investimentos imediatos em água e
higienenasescolas; 

●

Priorizar os custos de suprimentos e serviços para limpar e desinfetar
completamente as escolas, bem como para planos e estoques de
contingêncianecessáriosparagarantirareaberturagradualdasescolas
domunicípio,comfocoemaçõesseguras,incluindoofortalecimentode
práticasdeensinoadistânciaehíbrido. 

●

Aumentar a proporção das escolas com água potável e segura,
instalações de lavagem de mãos e material de limpeza e, quando for
necessário,construireampliarosbanheirosouvasossanitários 









separadosporsexo,incluindomateriaisdescartáveisdeusopessoal. 
●

Disponibilização de orientações claras sobre os parâmetros para a
tomada de decisões quanto às aberturas de escolas e de proteção a
funcionários, professores e alunos em situação de alto risco devido à
idade ou a doenças pré-existentes, complanosparacobrirprofessores
ausentes econtinuaraeducaçãoadistânciaparaapoiarosalunosque
não podem frequentar a escola,ajustandoascircunstânciasindividuais
namedidadopossível. 

●

Continuaroferecendoaosprofessoreseaosgestores escolaresapoioe
capacitação em ensino remoto formando grupos de estudo em
plataformas virtuais, bem como também criação de lista dos contatos
telefônicos dos pais para transmissão de informações e orientações,
seja porligaçãodiretaouviaredesociaisdecomunicaçãovirtual,onde
sepossafortalecerosmecanismosdecomunicaçãoecoordenaçãoque
promovam o diálogo local entre rede escolar, estudantes, famílias e
comunidade, no que diz respeito a questões educacionais neste
contexto adaptando o formato híbrido de ensino, ou seja, presencial e
remoto, conforme realidade de cada unidade escolar e os riscos
epidemiológicos evidenciado ao longo do processo de adaptação e
execuçãodasatividadesescolares. 

●

Capacitação continuada dos professores, funcionários dos setores
administrativos, funcionários do transporte escolar e funcionários dos
seviços gerais, tanto das unidades de ensino como da Secretaria da
Educação, para a implantação de práticas de distanciamento físico e
higiene escolar; Capacitação da equipe delimpezaemdesinfecçãoe,
seguindo sempre os protocolos e orientações da vigilância sanitáriae
epidemiológica, incluindo os Equipamentos de Proteção Individuais
(EPIs)tantonoformatobásicodeproteçãoquantono formatocompleto,
quandoassimforconsideradonecessário,principalmentenoscasosde 








●

visitasescolaresnacomunidade. 

●

Garantir afastamento sem prejuízos de profissionais e alunos que
eventualmentepossamapresentarsintomasdaCOVID19. 

●

Disponibilizar atendimento socioemocional com as psicopedagogas da
Secretária Municipal de educação, a partir da necessidade de cada
escola, e levando em consideração um prévio agendamento por parte
daescolajuntoaSecretáriadeEducação. 


Todasasdecisõesnoquetangeàaçãoimediataemrelaçãoaosaspectos
epidemiológicos dos surtos de COVID 19 devem ser pautadas pela Secretaria da
Saúde. De todo modo, para clareza e tranquilidade dos gestores escolares, o
presente Plano de Retorno estipula seiscenáriosparadecisõespós-investigaçãode
surtos, contemplando recomendações sobre quarentenas de sala de aula ou o
fechamentototaldaescola: 
CENÁRIO A:01casoconfirmado.Oquefazerimediatamente:fecharasala
de aula onde o caso foi identificado.Asaladeauladevepermanecerfechadapor
14dias;alunosefuncionáriosemcontatopróximodecasopositivodevemficarem
auto-quarentena por 14 dias. O retorno pode ser antecipado, e dipensado a
quarentenadosdemais,mediantetestenegativodetodososalunoseprofessores. 
CENÁRIO B:Pelomenos02casosligadosentresinamesmasaladeaula.
O que fazer imediatamente: fechar a sala de aula onde o caso foi identificado. A
sala de aula deve permanecer fechada por 14 dias; alunos e funcionários em
contato próximo de caso positivo devem ficar em auto-quarentena por 14 dias. O
retornopodeserantecipado,edipensadoaquarentenadosdemais,medianteteste
negativodetodososalunoseprofessores. 
CENÁRIOC:Pelomenos02casosligadosentresi,masemsalasdeaula 
diferentes. O que fazer imediatamente: As salas de aula de cada caso devem
permanecer fechadas e colocadas em quarentena por 14dias;outrosmembrosda
escola são colocados em quarentena com basenolocalondeaexposiçãoocorreu
(porexemplo,obanheiro).Oretornopodeserantecipado,edipensadoaquarentena
dosdemais,mediantetestenegativodetodososalunoseprofessores. 










CENÁRIOD:Pelomenos02casosligadosentresiporcircunstânciasforada 
escola (ou seja, infecção adquirida por ambiente e origem diferente). O que fazer
imediatamente: As salas de aula devem permanecer fechadas por14dias,coma
escola podendo abrir após a investigação. O retorno pode ser antecipado, e
dipensadoaquarentenadosdemais,mediantetestenegativodetodososalunose
professores. 
CENÁRIO E: Pelo menos 02 casos não vinculados, mas a exposição foi
confirmada 37 paracadaumforadoambienteescolarOquefazerimediatamente:
fechar a escola inteira. Assalasdeauladevempermanecerfechadaspor14dias,
comaescolapodendoabrirapósainvestigação.Oretornopodeserantecipado,e
dipensadoaquarentenadosdemais,mediantetestenegativodetodososalunose
professores. 
CENÁRIOF:Casoocontágiodealunoseprofessoresvenhaafetar25%das
salas: O que fazer imediatamente: fechar a escola inteira, colocanto todos em
isolamento por 14 dias. O retorno podeserantecipado,edipensadoaquarentena
dosdemais,mediantetestenegativodetodososalunoseprofessores. 

Para que cada escola retome as aulas com a segurança necessária, a
SecretariaMunicipaldaEducaçãocomoapoiodaSecretariaMunicipaldaSaúdee
todo o aparato de recursos humanos e materiais fornecerá

as condições

adequadas e obrigatórias para que o retorno seja considerado devidamente
protegido e seguindo os protocolos orientados pela a Vigilância Sanitária e
Epidemiológicadomunicípio.



DasEscolasMunicipais 


As escolas da rede municipal de ensino, em base das diretrizes devem
adotar os protocolosexigidosequegarantamadevidaproteçãoesegurançapara
que os alunos possam assistir às aulas durante o período em que perdurar essa
Pandemia, se adaptando aos formatos remoto (virtual) e híbrido (presencial e
remoto). 
Asescolasaindadevemgarantir: 










●

Um espaço na distância de 1,5m para separar as

cadeiras/assento,conformeorientações; 
●

Monitoramento da saúde dos alunos e dos funcionários,

mantendo-secontatoregularcomasautoridadeslocaisdesaúde,alémda
atualizaçãodosplanosdeemergênciaedaslistasdecontatos; 
♦ Todo e qualquer sintoma, em especial tosse, febre, coriza, dor de
garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremoresecalafrios,dormuscular,
dordecabeça,perdarecentedoolfatooupaladar,apresentadoporestudante
ou outrapessoadacomunidadeescolar,devesercomunicadoimediatamente
à escola, a qualnotificaráaUnidadeBásicadeSaúde(UBS).Recomenda-se
que esse fluxo de comunicação seja previamente estabelecido para garantir
efetividadedasações. 
a)Adireçãodaescoladevenotificarasautoridadesdesaúdepúblicaem
casopositivodeCovid-19entrealunosoufuncionários; 
b) Deve haver monitoramento da situação da comunidade escolar e
avaliação de risco antes de considerar a possibilidade de suspensão das
aulasoufechamentodaescola; 
c) Dependendo dapolíticalocal,consideraroisolamentodepessoasou
gruposemumasaladeaula,casoocontatotiversidorestrito,evitando-seo
fechamentodaescola; 
d)NãohánecessidadedesecriarpânicoemcasosdeCovid-19,masé
de grande importância que todos os casos sejam relatados o mais
brevemente possível ao Sistema de Saúde, lembrando que a pessoa com
Covid-19 não éculpadaporsuadoença.Precisaremostrataressaspessoas
comatençãoecuidado. 
●

Espaço para separar temporariamente alunos e funcionários

doentes,semcriardiscriminação; 
●

Compartilhar os procedimentos com funcionários, pais e alunos,

inclusive recomendando todos os alunos e funcionários doentes a
permanecerememcasa; 
●

Realização de Busca Ativa de crianças e adolescentes que não

estãoparticipandodasatividadesremotasehíbridasereintegraràescola; 










●

Desenvolvimento de intervenções pedagógicas de recuperação

paracompensaradefasagemdeaprendizagem; 
●

Desenvolver metodologias que adaptem a educação remota e

híbridaparaoensinoeaprendizagemcombinados,incluindoconhecimento
sobretransmissãoeprevençãoàinfecção; 
●

Desenvolver um planejamento para os alunos que optarem por

continuarcomasaulastotalmenteremotas;(AnexoI) 
●

Monitoramento da saúde dos alunos e dos funcionários,

mantendo-secontatoregularcomasautoridadeslocaisdesaúde,alémda
atualizaçãodosplanosdeemergênciaedaslistasdecontatos. 
●

Promoção das práticas de higiene em todo ambiente escolar e

para todos osfuncionáriosdaescola,comênfasenalavagemdasmãose
com o incetivo ao uso de substâncias higienizadoras para as mãos,
enfatizandoaimportânciadousoadequadodemáscaras; 
●

Providenciarcartazesinformativos/ilustrativossobreasmedidas

preventivas de contágio da COVID-19 e higienização das mãos nas áreas de
circulaçãodoestabelecimento;(AnexoII) 
As informações sobre higiene devem estar disponíveis e acessíveis de
formaampla,emlinguagemadaptadaparamelhorcompreensãoinfantiledejovens
eadultos. 
Além de informação acessível a todos os membros dacomunidadeescolar
para que haja um retorno seguro dasatividadesescolareséprecisoseguiralguns
protocolos,entreelesdestacamos: 
1.Usarmáscara,obrigatoriamente; 
2. Cobrir nariz e boca com lençooucomobraço,enãocomasmãos,nos
casosdetosseeespirros; 
3. Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e
sabão,ouhigienizarcomálcoolemgel70%; 
4.Nãocumprimentarcomapertodemãos,beijoseabraços; 
5.Respeitarodistanciamentode1,5metros; 











6.Nãocompartilharobjetosdeusopessoal,comocoposetalheres,nem 
materiaisdidáticos,brinquedosoujogos; 
7. Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas em vez do
autosserviço; no caso de refeitórios que possuem balcão de serviço,dotipobufê,
com serviço realizado por funcionário, é recomendável a instalação de barreira
físicaqueimpeçaacontaminaçãodosalimentoseutensíliosporgotículasdesaliva; 
8. Não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso em ambientes
sociais,cuidandodehigienizarfrequentementeosaparelhos. 
Além dosEPIs,recomenda-seousodeequipamentosdeproteçãocoletiva
(EPCs), que são dispositivos ou sistemas, de âmbito coletivo, destinados à
preservaçãodaintegridadefísicaedasaúdedeumgrupo,nasseguintessituações: 
1. Para higiene das mãos:

Dispensadores de álcool em gel 70%;

Dispensadores de sabonete líquido; Embalagem para descarte e armazenamento
demáscaras. 
2.Paralimpezadoambiente: Águasanitária;Lixeirasdematerialque 
permitemdesinfecção. 
3.Paramonitoramento: Termômetro(deusoàdistância). 
4. Para segurança coletiva: Fitas/adesivos para delimitar o distanciamento
recomendado;Nãopartilhardispositivos(telefonesemateriais). 
Em consideração ao contexto de realidade territorial em que cada escola
estáinserida,asdiretrizesbásicasserãoadotadasconformeosaspectose 
demandasdecadalocalidade,ouseja,possibilitandodessaformaamelhoratençãoe
suporte por parte das equipes técnicas da Secretaria. Assim sendo, cada escola
deverá elaborar um plano de retomada gradual as aulas adaptando os formatos de
ensinoremotoehíbrido,especificandosuasrealidadesecontexto. 











7. CALENDARIOESCOLAR 


O calendário escolar seguirá sua execução de atividades adotando os
formatos de ensinoremoto(virtual)ehíbrido(presencialeremoto)epresencialem
que os alunos, professores e demais profissionais da áreaeducacionalseguirãoo
ano letivo conforme as diretrizes desse plano. Para os alunos que irão ter aulas
remotas, serão realizadas aulas online e aqueles que não dispõem de aparelhos
tecnológicoscontinuarãoareceberosuportenecessárioporpartedasescolaseda
Secretaria da Educação para que continuem tendo asaulascomasexplicaçõese
orientações devidas por seus professores, alinhadas as novas adaptações do
formatodeensinohíbrido. 
Os alunos das séries escolares que retomarem as aulas presenciais
seguirão todas as orientações e protocolos de segurança sanitária, como por
exemplo: o uso obrigatório de máscaras, uso de álcool 70%, manter a distância
mínima exigida entre as cadeiras, e, entre outras. Além disso, os familiares
responsáveis pelos alunos também receberão as devidas orientações de
manutençãodahigienizaçãoantesedepoisdasaulas. 

8. AMBIENTEESCOLARDASAULASPRESENCIAIS 


Conforme as diretrizes do Consed e demais recomendaçõeseprotocolos,
cadaunidadeescolarestabeleceráumarotinadefuncionamentoseguindotodasas
orientaçõesdesegurançasanitária,taiscomo: 
●

Revezamento dos horários de entrada e saída do ambiente

escolar e das salas de aulas, de recreação, alimentação e demais
situaçõesquesejamconsideradasnecessáriasparamanterasegurança
devida. Além disso, também realizando rotinas de verificação de
temperaturasdealunos,professoresedemaisprofissionaisqueestãono
ambienteescolar; 











●

Ousodemáscarasseráobrigatórioemtodooperíodoquedurar

as aulas, incluindo ainda locais estratégicos para disponibilização de
álcool 70% quando houver deslocamento de ambiente para outro da
escola. Os bebedouros com disparos para a boca serão desativados
para uso oral e cada aluno, professores e profissionais da escola
deverãousargarrafinhasoucoposdeusopessoal; 
●

Os banheiros deverão tertodooaparatodehigienenecessário,

devendo cada escola adequar sua rotina aousodetoalhaspapelpara
enxugarasmãos,desativandoassim,ousodetoalhasdepano; 
●

Higienização dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da

abertura,apósofechamentoe,nomínimo,acadatrêshoras; 
●

Osdispensadoresdeáguadevemserhigienizadoscomálcoola

70% a cada 2 horas ou quando necessário; Realização de limpezade
todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios, salas e outros) com
solução desinfetante regularmente, utilizando-se produtos à base de
cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquidoa70%ououtro
desinfetantedeusogeral,desdequesejaregularizadojuntoàANVISA; 
●

Realizaçãodehigienizaçãofrequentedasmaçanetas,torneiras,

corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, copiadoras,
telefonesetodasassuperfíciesmetálicasconstantementecomsolução
alcoólicalíquidaa70%. 
●

Higienização das salas de aulas e das superfícies que são

tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras,
puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada
turnoesemprequenecessário. 
A Secretaria da Educação também disponibilizará materiais digitais e
impresso para ser afixado nas unidades escolares com informações de caráter
educativoeinformativoacercadecomoseprotegeremanterumarotinade higiene,
passando a evitar quaisquer tipos de comportamento contrário as orientações da
autoridadesanitária. 











9.



FAMÍLIASESUASCOMPETÊNCIAS 

Em meio ao contexto epidemiológico ora em curso, e as estratégias de

retomada das aulas de maneira gradual, além das responsabilidades oriundas do
PoderPúblicoporpartedaSecretariadaEducaçãoerededeescolasdomunicípio,
também se inclui ações e medidas de responsabilidades direcionadas asfamílias,
ouseja,ascompetênciasquecadafamíliadevetercomosfilhosduranteoperíodo
em que perdurar os mecanismos de segurança sanitária, tanto em relação a
verificarosprincipaissintomasdeCOVID19eacionardeimediatoosequipamentos
desaúde,quantodasresponsabilidadesnoacompanhamento 
dos filhos nas escolas, inclusive mantendo os contatos de telefones sempre
atualizadosparaeventuaisnecessidadesdecomunicação. 
À família cabe optar pelo modelo de ensino que julgue maisadequadoaos
seus filho neste momento em que a pandemia do Covid-19 ainda é uma realidade,
podendoescolherentreototalmenteremotooupelopresencial/híbrido. 
10. TRANSPORTEESCOLAR 
A Secretaria da Educação também adotará mecanismos que garantam a
segurançasanitáriaparaosalunos,cuidadoresemotoristas,taiscomo: 
●

Higienização diária com solução desinfetante regularmente,

utilizando-se produtos à base de cloro,comoohipocloritodesódioa1%,
álcool líquido a 70% ou outro desinfetante de uso geral, desde que seja
regularizadojuntoàANVISAdosveículosedesinfecçãoduranteoperíodo
letivo; 
●

Realizaraverificaçãodatemperaturadosestudantesantesdeentrarno
transporteescolar; 

●

Orientar estudantes diariamente para evitar tocar nos bancos, portas,
janelasedemaispartesdotransporteescolar; 

●

Orientar estudantes para higienizar as mãos, manter o distanciamento
físicoenãomudardelugarduranteaviagem; 


















●

O transporte deve conter e disponibilizar álcool 70% suficiente para
todos; 

●

O número de alunos será reduzido ao quantitativo de pessoas por
veículo; 

●

Ousodemáscarasduranteotransladodolocaldemoradiadosalunos
atéasescolasseráobrigatório,valendoparatodosqueestiveremdentro
doveículo; 

●

Oprocessodehigienizaçãoedesinfecçãoserárealizadodeacordocom
asorientaçõessanitárias; 

●

Oscondutoresecuidadoresdotransporteescolarreceberãoatravésda
secretaria de educação e em parceria com a secretaria de saúde,
formaçãoparaotransportesegurodosestudantesduranteaPandemia. 


11. MERENDAESCOLAR 



A Secretaria da Educação com o suporte técnico de nutricionista adotará
rotinasdesegurançasanitáriaeepidemiológicadesdeorecebimentodosalimentos
atéoprocessodepreparoeconsumo,seguindotambémasdiretrizeseprotocolos
necessários. 
Além disso, manterão rodízio de visitas asunidadesescolares econtatos
remotos contínuos com as equipes responsáveis pela merenda escolar em cada
unidade. 

A Secretaria da Educação em parceria com a Secretaria da Saúde e nutricionista
deverão realizar formação com os profissionais responsáveis pelaalimentaçãoescolar,
buscandoassimgarantirquesejamcumpridastodasasorientaçõessanitárias. 


1. ORETORNOGRADUALDASATIVIDADESPRESENCIAIS 

Duranteoperíodopandêmicoomunicípiorealizoudiversaspesquisascom
funcionários,pais,alunosetodacomunidadeescolar,buscandosempreestá 







próximo e auxiliando no processo de ensino e aprendizagem. Um dos estudos
realizados,foiolevantamentodosespaços escolares,visandomapearacapacidade
das salas de aulas, para assim o município conseguir planejar um retorno com um
número de alunos que tenhamos certeza de que o distanciamento social
recomendado pelas autoridades sanitárias seja obedecido. O referido levantamento
também foi importante para identificar as unidades escolares que necessitam ser
adaptadasparaoretornohíbrido/presencial. 
Diantedoexpostoeconsiderando: 
●

Oiníciodavacinaçãodosprofissionaisdaeducação; 

●

Queosprofissionaisdaeducaçãorecebamasegundadoseda
vacinacontraaCOVID19; 

●

Oavançodavacinaçãodapopulaçãogeral; 

●

AsituaçãopandêmicanoMunicípio; 

●

Os decretos estaduais números 33846 de 12 de dezembro de 2020,
34083 de 22 de maio de 2021 e 34128 de 26 de junho de 2021, que
permitem o retorno presencial da das etapas de educação infantil e
ensinofundamental,ensinomédioesuperior. 

●

Osdirecionamentosdasautoridadessanitárias; 

●

O posicionamento favorável dos membros do comitê intersetorial ao
retornogradual. 

OMunicípioplanejaoiníciodoretornogradualdasatividadesremotaspara
o segundo semestre de 2021, desde que seja possível proporcioná-lo com
segurançaparatodososfuncionáriosealunos. 





2.

CRONOGRAMADEAÇÕESSEMANAIS 
As unidades de ensino terão autonomia para elaborar seucronogramade

ações semanais, respeitandoassimasespecificidadesdecadaunidadeescolar.O
cronograma deverá contemplar todas as exigências apresentadas nesse plano de
retorno às aulas e de acordo com todos os documentos que são diretrizes para
elaboraçãodomesmo. 
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ANEXOI 

GUIAPARAPLANEJAMENTO 

Aestruturadeumplanodeaularemotaéamesmadeumplanodeaulapresencial. 
No entanto, uma aula online requer que o professor dedique especial atenção à
adaptaçãodedeterminadaselementosdaconstruçãodoconhecimento,comoaduração
daaula,osrecursosdidáticos,ametodologiaeaavaliação. 
Acriatividadedoprofessoreametodologiaporeleadotadasãoosgrandesdiferenciais
desse tipo de ensino, pois costumam ter impacto direto no interesse do aluno em se
manteratentoeparticipativo. 
Confira as informações abaixo e veja quais etapasooplanejamentodasaulasremotas
devemseguir. 
1. Definaotema,osobjetivoseosconteúdosdaaula 

Tema, objetivos e conteúdos são os três primeiros itens de um plano de aula e, regra
geral,nãovariamentreumplanodeaulapresencialeumplanodeaularemota. 
Otemaéoobjetodeestudodeumaaulaedeveserescolhidopeloprofessorcombase
no plano de ensino definido para o ano letivo em questão. Exemplo de tema: formas
geométricas. 
Os objetivos consistem nas competências que o professor deseja que os alunos
adquiramcomaaula.  
Exemplodeobjetivos: 
1.identificardiferentesformasgeométricas; 
2.desenhardeterminadasformasgeométricas,etc. 

Os conteúdos, por sua vez, estão subordinados ao tema e aos objetivos da aula. Um
temapodesedesdobraremváriosconteúdos,ecadaumdessesconteúdospodeterum
objetivodiferente.  
Exemplodeconteúdos:1.quadrado;2.triângulo;3.retângulo,etc. 

2.Estabeleçaaduraçãodaaula 

Ao estabelecer a duração da apresentação de determinado conteúdo em uma aula, o
professordeveconsiderardiversosfatores. 
Oanoescolar,otemponecessárioparafixaçãodoconteúdoporpartedosalunoseaté
mesmo a rede de ensino (particular ou pública) são elementos que podem impactar a
duraçãodeumaaula. 
Nasaulasremotas,háumanecessidadeextraquenãosecolocanasaulaspresenciais. 
Não convém que o professor realize aulas muito prolongadas para que os alunos não
sejam obrigados a passar um tempo excessivo expostos às telas de PCs ou de
dispositivosmóveisaoacompanharasaulas. 
Outro ponto que deve ser tido em consideração é que quanto mais jovem a criança,
menoroseuperíodomáximodeatençãoeconcentração. 
Umacriançade4anos,porexemplo,écapazdemanterasuaatençãoporcercade8-
12 minutos. Já um aluno do Ensino Fundamentalcomcercade8anos,podemantero
focode16-24minutos. 



Se emumaaulapresencialoprofessorpodecontornaressaquestãoaosemovimentar
pela sala de aula despertando a atenção dosalunos,issonãoépossívelemumaaula
remota. 
Enquanto regente da turma, o professor também tem autonomia para decidir se oseu
grupoprecisademaisalgumtempoparaassimilaroconhecimentotransmitido. 
Assim,consoanteaduraçãodecadaaula,elepodeoptarpordestinar2ou3aulaspara
trabalhardeterminadoconteúdo. 
3.Escolhaosrecursosdidáticos 
Os recursos didáticos são materiais que servem de suporteaoprofessoreauxiliamna
construçãodoconhecimento. 
Nasaulasremotas,elespodemserumgrandealiadoespecialmentenoquedizrespeito
aestimularamotivaçãoeaatençãodosalunos. 
Exemplosderecursosdidáticosusadosemaulasremotas: 
●
Computador. 
●
Celular. 
●
Tablet. 
●
Videoaula. 
●
Livrosdigitais. 
●
Apresentaçãoemslides. 
●
Aplicativoseducacionais. 
●
Softwareeducacionais. 
●
Portaisdeconteúdosescolares. 
●
Podcasts. 
●
Programa de videochamadas que permita a realização de aulas em
temporeal,compartilhamentodetelas,gravação,entreoutros. 
●
Canal em plataforma de compartilhamento de vídeos: o professor pode
criarumcanalespecíficoparacadaturmaecompartilharporlávídeosgravados
porele. 
●
Listadetransmissãoemaplicativodemensagensinstantâneas:osalunos
podemserincluídosemuma“listadedistribuição”,umrecursodoWhatsappque
permiteoenviodeummesmoconteúdo(mensagemdetexto,vídeo,áudio,link,
etc.)paradiversoscontatosdeumasóvez. 
●
Página em rede social: alguns professores optam por criar uma página
dedicadaacadaturma,paraqueassimosalunostambémpossaminteragir. 
●
Para os alunos que optarem pelas aulas remotas e não dispuserem de
meiosdigitaisparaacompanharasaulas,omaterialserádisponibilizadospelas
escolas de forma impressa por meio do“Delivery”,sendoretiradopelosalunos
nasededaescolaouemcasosemquenãootenmhamcomofazer,entregues
nacasadoaluno. 

4.Definaametodologiaaseraplicada 

A metodologia utilizada na aula remota é o grande trunfo do professor. Essa etapa do
planopodeterimpactodiretonamotivaçãodoalunoemsemanterconcentradonaaula
oupodeacabarodesestimulando. 

Nas aulas remotas, a metodologia ativa tende a ser a ideal. A comunicação não fica
centrada no professor; os alunos têm espaço para interagir, participar eprotagonizara
construçãodoseupróprioconhecimento. 
Ao adotar essa abordagem, o professor reduz os riscos de os alunos começarem a
dispersaraatenção,easedistraircomfatoresexternospresentesnoambienteondese
encontram. 



Na metodologia ativa, a informação não é transmitida o tempo todo pelo professor; as
aulas são mais dinâmicas, há uma maior interatividade por parte dos alunos, o
aprendizadoémaispersonalizadoeconsequentementemaisinclusivo. 
Alémdisso,opensamentocríticoébastanteestimulado. 
Confiraalgunsexemplosdemetodologiaativa: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AprendizagemBaseadaemProblemas. 
AprendizagemBaseadaemProjetos. 
Aprendizagementrepares. 
Aprendizagemmãonamassa. 
Auladialogada. 
Estudodecaso. 
Estudodomeio. 
GamificaçãoouLudicidade. 
Saladeaulainvertida. 


5.Escolhaotipodeavaliaçãoconsiderandoocontextoremoto 

A avaliação é a etapa final do processo de aprendizado.Nessafase,oprofessorpode
avaliaraassimilaçãodedeterminadoconteúdoporpartedoaluno. 
Além disso, a avaliação também pode servir como ponto de partida para o professor
avaliar as suas próprias ações e identificar eventuais pontos de sua abordagem que
precisemseralteradosouajustados. 
Essa reflexão ajuda o professor a perceber o que pode ou nãoestarfuncionandocom
umdeterminadogrupodealunos. 
Nas aulas remotas, o professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental muitas
vezes precisa contar com a colaboração do responsável do aluno para concluir a
avaliação. 
Assim, uma prática comuméousoderelatórios.Neles,oresponsávelindicasituações
observadasduranteoacompanhamentoprestadoaoalunoenquantoseututor. 
6.Referênciasqueserviramdefonteparaoplanejamento 

Asreferênciassãoasfontesutilizadaspeloprofessorparaelaborarseuplanodeaula. 
É importantereferirque,aindaqueaaulasejaremota,oprofessornãoprecisarecorrer
apenasarecursosdigitaisparaprepararsuasaulas. 













ANEXOII 
ModelodeFoldersEducativosdePrevençãoaacovid-19 












