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APRESENTAÇÃO

Em 30 de janeiro de 2020, foi declarado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) um surto causado pelo novo coronavirus (COVID-19), 

considerado como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII) - o mais alto nível de alerta do Regulamento Sanitário Internacional 

(RSI - 2005). Em 11 de março de 2020, o surto por COVID-19 foi caracterizado 

como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavirus 

(COVID-19), em 3 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria MS n° 188, o 

Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) .

O Estado de São Paulo, apresentou as medidas temporárias e 

emergenciais para prevenção de contágio pelo novo Coronavirus (COVID-19) 

através do Decreto N° 64.862, de 13 de março de 2020, e através do Decreto N° 

64.879, de 20 de março de 2020 foi declarado estado de calamidade pública.

Diante da rápida disseminação da Covid-19 e da ausência de uma 

vacina para controlar a pandemia ou ainda de tratamentos eficazes, o 

distanciamento social se tomou um consenso mundial para evitar o aumento do 

número de contaminados e consequentemente da quantidade de óbitos. Assim 

o fechamento das unidades escolares se tomou inevitável como medida de 

isolamento e mitigação da doença. Em razão deste cenário as Instituições de 

ensino de Votuporanga tiveram suas aulas suspensas por tempo indeterminado a 

partir do dia 23 de março de 2020, em decorrência do Decreto n° 12.151, de 16 

de março de 2020.

Cinco meses após a interrupção repentina das atividades educativas, o 

cenário ainda é preocupante, contudo, faz se necessário iniciar o planejamento 

para o retomo das atividades presenciais durante a Pandemia da COVID-19. 2



As respostas quanto a reabertura dos estabelecimentos de ensino ainda 

são divergentes, contudo é consenso que o retomo deverá ser pensado de forma 

cautelosa e bem planejada com recomendações criteriosas embasadas em 

evidências e recomendações das autoridades sanitárias.

O retomo exigirá além de todas as precauções necessárias para 

minimizar a disseminação da infecção provocada pelo SARS-CoV-2 um período 

de acolhimento dos alunos e demais integrantes da equipe escolar com atenção 

à saúde emocional de todos.

Milhares de mortes pelo país, perdas salariais e mudanças de hábitos 

ocasionadas pela pandemia devem fazer com que os estudantes voltem para as 

salas de aulas diferentes da forma do com que saíram. Deve se levar em conta 

que cada família tem um contexto, ou seja, existem crianças que passaram por 

esse processo de isolamento em um lar amoroso e outras que viveram momentos 

muito estressantes.

Para que a transição nesse retomo seja mais suave, é preciso acima de 

tudo que os alunos sejam ouvidos, independentemente de sua faixa etária.
£

E importante que a escola tenha um espaço para que a criança possa 

falar sobre seus sentimentos, medos e dúvidas. Nos casos em que se identifique 

um quadro mais complicado, a criança deve ser encaminhada para um 

acompanhamento especializado o que demandará um trabalho intersetorial entre 

as áreas da Saúde, Educação e Assistência Social do município.

E necessário também que sejam oferecidas as crianças e demais 

integrantes da equipe escolar formações sobre sentimentos, emoções e saúde 

mental, presenciais ou não, em local arejado com a participação dos profissionais 

da saúde, pois neste momento é tão oportuno quanto discutir diretrizes para o 

trabalho pedagógico.

O momento exige resiliência de todos e é propício para valorizar o 

trabalho com as habilidades socioemocionais, ampliando o conhecimento sobre 

a temática e desenvolvendo projetos para os profissionais e as crianças. 3



Desta forma, por meio da Resolução n°007/2020 e atual 005/2001 em 

que foram instituída a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da 

Covid-19 com a atribuição de reunir informações e orientações que possibilitem 

a retomada das atividades presenciais com segurança e respeito à vida. Estas 

informações e orientações foram explicitadas neste documento que objetiva 

destacar os pontos mais relevantes a serem considerados no retomo às atividades 

escolares com sugestões para toda a comunidade escolar.

As estratégias para o retomo às aulas presenciais das Escolas Municipais 

em Paranapuã, estado de São Paulo, reúnem pontos relevantes da realidade local, 

inter-relacionados a documentos oficiais acerca do assunto, como os 

disponibilizados pela UNESCO, CONSED e UNDIME, bem como os marcos 

legais:

1. Lei n° 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação nacional.

2. Lei decorrente da aprovação de Projeto de Lei de Conversão da 

Medida Provisória n° 934, de 2020.

3. Decreto n° 65.384 de 2020, acrescida pelo decreto n° 65.597/2021.

4. Resolução SEDUC 11, de 26/01/2021;

5. Deliberação CEE 195/2021, alterada pela CEE 196/2021

6. Parecer n° 5, de 2020, do Conselho Nacional de Educação, e eventual 

e Parecer deste órgão com orientações para o retomo às atividades presenciais.

7. Normas do respectivo sistema de ensino.

8. Normas de segurança sanitária.

Ainda assim, as estratégias apresentam o objetivo de assegurar e avaliar 

a prontidão do sistema, a continuidade da aprendizagem e a resiliência do 

sistema.
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1. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Os subsídios apresentados estão organizados com referências para as 

Unidades Escolares da Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais) e 

Educação Especial.

A educação humanizada no retomo das atividades presenciais deve ser 

marcada por processos de acolhida, cuidados, escutas e diálogos com todos da 

comunidade escolar, passando à frente de qualquer processo de avaliação e 

recuperação de conteúdo, de forma cautelosa, incluindo todas as precauções 

possíveis para minimizar a disseminação da infecção pelo SARS-CoV-2 

(COVID-19) nas escolas.

O ensino híbrido será adotado e facultativo à adesão das famílias, sem 

prejuízo do ensino, bem como do direito à vaga da Unidade Escolar regularmente 

matriculado. As aulas remotas permanecerão com a frequência diária e as aulas 

presenciais ocorrerão de forma escalonada.

Para a preparação do ambiente escolar os Profissionais da Educação 

(Educador Infantil, PEB I, PEB II, Professor de Educação Especial), deverão ser 

convocados para comparecer à Unidade Escolar 15 dias anteriores ao início das 

aulas presenciais.

1.1 ENSINO HÍBRIDO

Essa modalidade de ensino corresponderá à oferta de aulas presenciais 

e aulas por meio digitais conforme cronograma previamente estabelecido. Na 

oferta de aulas presenciais deverá ser respeitado todos os protocolos sanitários 

para este atendimento descritos na página 18 deste documento.

O ensino presencial obedecerá às seguintes orientações:

A escola poderá atender diariamente até 35% dos alunos matriculados 

de cada ano escolar; 5



O aluno será atendido 2 vezes por mês em um período de 4 horas 

diárias de maneira alternada;

Durante as aulas presenciais o uso de máscara será obrigatório para 

todos os profissionais da educação e alunos com a troca após 2 horas e/ou quando 

houver necessidade, com exceção dos alunos abaixo de 2 anos em razão do risco 

de sufocamento, conforme orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria.

O ensino remoto se dará obedecendo os seguintes itens:

A. Os responsáveis pela turma (Educador Infantil, PEB I, PEB II e 

Professor de Educação Especial) deverão se organizar de modo que sejam 

oferecidas as atividades e orientações a todos os alunos regularmente 

matriculados, de forma remota e impressa, obedecendo a carga horária semanal 

e quadro curricular do aluno;

B. Os responsáveis pela turma deverão oferecer orientações se 

utilizando de diversas metodologias e ferramentas tecnológicas (WhatsApp, e- 

mail, youtube, skype, entre outros).

C. Os pais/responsáveis deverão ser informados pela equipe gestora 

com a parceria do responsável pela turma quanto a data da entrega e devolutiva 

de atividades/orientações;

D. A correção das atividades recebidas, ficará a cargo do responsável 

pela turma, objetivando o computo da carga horária e análise da evolução e 

desenvolvimento da aprendizagem;

E. Caberá à equipe gestora a organização do trabalho dos professores 

especialistas de forma que todos os alunos sejam contemplados com os devidos 

componentes curriculares.

F. Os monitores e auxiliares atuarão nesse processo em parceria com 

o Docente no espaço da sala de aula durante a jornada de trabalho.
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2. PROTOCOLOS DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

Comissão Municipal Escolar de Gerenciamento 
da Pandemia da Covid -19

Instituição de comitê intersetorial, com a criação da Comissão 

Municipal Escolar de Gerenciamento da Pandemia da Covid -19, integrando 

as áreas da educação, saúde e assistência social, com o intuito de conjuntamente 

elaborarem ações estratégicas para definição das normas de segurança sanitária 

para a retomada às aulas presenciais.

A Comissão será composta dos seguintes membros:

a) 1 Representante da Secretaria Municipal de Educação;

b) 3 Representantes da Secretaria de Saúde;

c) 2 Representantes da Secretaria de Assistência Social;

d) 4 Representantes dos profissionais e trabalhadores de educação das 

escolas da rede municipal;

e) 1 Representante do Conselho Municipal de Educação;

f) 2 Representante do Conselho de Alimentação Escolar;

g) 4 Representantes do Conselho de Escola Municipal (pais)

h) 2 Representantes do setor do transporte escolar (1 motorista e 1 

monitor)

i) 2 Representantes do setor da manipulação de alimentos escolares ( 

Casa da Merenda)

j) 2 Representantes do Conselho Tutelar

Compete à Comissão Municipal Escolar de Gerenciamento da Pandemia da 
Covid-19:

I - Definir as normas de segurança sanitária para os ambientes escolares.7



II - Diagnosticar a capacidade de atendimento da rede, condições para a 
sua readequação e aquisição dos materiais necessários.

III - Elaborar protocolo de progressividade do retomo e dimensionamento 
das alternativas de rodízio dos estudantes, face às condições da rede e 
possibilidades de sua readequação.

IV - Revisar a matriz curricular e as estratégias de ensino híbrido, visando 
o alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e o cumprimento 
da carga horária mínima anual; aquisição/adequação dos meios necessários.

Diretrizes e princípios para orientar os trabalhos da Comissão

1. Garantia do direito à vida;

2. Garantia do direito à educação;

3. Importância do acolhimento ao receber a comunidade escolar;

4. Preservação e valorização da relação e do vínculo professor-aluno;

5. Garantia de recursos orçamentários extraordinários;

6. Aspectos a serem verificados, entre outros:

a) Definição da data de retomo das aulas presenciais;

b) Atuação de profissionais e trabalhadores da educação;

c) Discussão da reorganização do calendário escolar;

d) Reorganização da oferta do transporte escolar, a fim de garantir a 

ocupação segura do veículo e o atendimento a todas as crianças e estudantes 

contemplados pelo programa.

7. Elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária, de 

higiene, saúde e prevenção para o espaço escolar;

8. Elaborar o plano pedagógico de retomo às aulas, com cronograma de 

retomo, considerando:

a) Observação e respeito aos marcos legais, normatizações e diretrizes 

para a organização do processo de retomo às aulas. Tais como, Constituição 

Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum Curricular, Parecer 5/ 

2020 do Conselho Nacional de Educação, Medida Provisória 934/ 2020, 8



resoluções e diretrizes dos conselhos nacional, estadual e municipal de educação 

e legislação que poderá vir a ser sancionada;

b) Garantia de aprendizagem, com acesso e permanência;

c) Planejamento e reorganização dos tempos e espaços escolares, com 

redefinição do número de crianças e estudantes por sala de aula, escalonamento 

das crianças e estudantes em aulas presenciais e em atividades não presenciais 

(complementares);

d) Oferta de vagas a crianças e estudantes oriundos da rede privada;

e) Promoção de busca ativa e combate à evasão escolar;

f) Definição da ordem de retomo das etapas e modalidades: Educação 

Infantil (Creche, 4 e 5 anos); Ensino Fundamental - Anos iniciais;

9. Levantamento sobre a efetividade da oferta de atividades não 

presenciais durante o período de suspensão das aulas;

10. Avaliação da possibilidade de, em algumas escolas, permanecer a 

oferta de aulas presenciais a todos os estudantes ao mesmo tempo;

11. Identificar acometidos pela Covid-19 e óbitos entre os profissionais 

e trabalhadores da educação, crianças, estudantes e famílias;

12. Identificar crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da 

educação integrantes de grupos de risco;

13. Definir como será feita a oferta do ensino-aprendizagem a essas 

crianças de grupo de risco;

14. Definir como será reorganizado o regime de trabalho desses 

profissionais e trabalhadores da educação de grupo de risco (trabalho remoto);

15. Organizar diretrizes para a rede realizar contratação temporária para 

a respectiva substituição de profissionais e trabalhadores desse grupo;

16. Identificar casos suspeitos e sintomáticos entre crianças e estudantes, 

profissionais e trabalhadores da educação:

a) Definir protocolos de atendimento a crianças, estudantes, 

profissionais e trabalhadores da educação que se sentirem mal na escola; 9



b) Encaminhar casos suspeitos/ sintomáticos à área de saúde e monitorar 

evolução de número de infectados, internações, óbitos entre os membros da 

comunidade escolar.

17. Articular com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social ações 

para o atendimento psicológico ou de orientação educacional a crianças e 

estudantes, suas famílias, profissionais e trabalhadores da educação;

18. Estabelecer protocolos para manuseio dos alimentos e limpeza dos 

utensílios utilizados na alimentação escolar e definir como será a oferta de 

alimentações / refeições individuais nas escolas. Se em refeitórios, com 

distanciamento social, ou em sala de aula;

19. Promover ações de comunicação e transparência, por meio de 

materiais informativos sobre:

a) Prevenção, atribuições e responsabilidades (do governo e dos 

cidadãos);

b) Suspensão de trabalhos em grupo, festas, competições e férias 

escolares, entre outras possíveis aglomerações;

c) Higiene respiratória e contatos das mãos com o corpo e com 

superfícies;

d) Uso de máscaras (tempo de uso, tamanho, materiais, limpeza e 

conservação - se não forem descartáveis) ou de escudo facial de acetato em 

crianças de 2 anos a 6 anos;

e) Orientações para os familiares acompanharem a saúde de seus filhos;

f) Importância de todos retomarem às escolas;

g) O cumprimento do ano letivo que pode ser estendido para 2021 e/ou 

outras alternativas de reestruturação do calendário escolar;

20. Criar e fortalecer as condições para exercício da gestão democrática, 

contemplando:

a) Planejamento das ações de maneira articulada;

b) Fortalecimento da relação família-escola; 10



c) Definição de estratégias e procedimentos com as Comissões Escolares 

de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19.

21. Construir proposta de reorganização do calendário escolar, 

considerando entre outros pontos:

a) Definição dos dias letivos e cumprimento da carga horária mínima;

b) Cancelamento de eventos escolares como jogos, competições, festas, 

exposições, feiras;

c) Resultados da avaliação diagnostica inicial;

d) Utilização de sábados, recessos e feriados para composição do novo 

calendário, se necessário.

22. Supervisionar e contribuir com o processo de reorganização do 

currículo e dos projetos político pedagógicos;

23. Verificar e ampliar as condições de acesso à Internet do município;

24. Verificar os equipamentos tecnológicos disponíveis aos estudantes e 

profissionais da educação;

25. Estabelecer programas de formação de gestores, profissionais e 

trabalhadores da educação em diversas áreas temáticas;

26. Propor a reorganização do orçamento da educação a partir das perdas 

previstas;

27. Contribuir com o processo de organização de processos licitatórios:

a) Aquisição de produtos de higiene, limpeza, medidores de temperatura 

(termômetro infravermelho), EPI (máscaras, luvas e avental), dentre outros;

b) Adequação e reforma dos espaços escolares;

c) Aquisição de materiais didáticos, brinquedos pedagógicos e 

equipamentos para evitar o compartilhamento;

d) Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança para os 

profissionais e trabalhadores da educação;

e) Reorganização de rotas de transporte escolar (se necessário).
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28. Orientar as escolas sobre como adquirir produtos com recursos do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE);

29. Elaborar planejamento e estratégias para a possibilidade de as aulas 

presenciais serem suspensas novamente.

Comissão Escolar de Retorno às Aulas
Instituição de Comissão Escolar de Retorno às Aulas, para 

conjuntamente planejar as estratégias de retomo na Unidade Escolar. 

Participação dos seguintes membros:

a) Diretor escolar;

b) Vice- diretor escolar;

c) Coordenador (es) pedagógico (s);

d) Representantes dos professores (segmento infantil e fundamental);

e) Representantes de auxiliares de serviços (profissionais e 

trabalhadores da educação das escolas da rede municipal - 

segmento infantil e fundamental);

f) Representante da APM;

g) Representante do setor do transporte escolar;

h) Representante do setor da manipulação de alimentos escolares 

(Casa da Merenda)

i) Representante do Conselho Municipal de Educação;

j) Representante do Conselho de Alimentação Escolar;

As comissões escolares deverão discutir ações de acolhimento aos alunos 

e aos profissionais da Unidade Escolar, bem como deliberar sobre os 

procedimentos pedagógicos e sanitários de retomo às aulas, como se segue:

1. Planejar as ações e as estratégias a serem realizadas no espaço escolar, 

conforme as orientações da Comissão Municipal, estabelecendo cronograma e 

prazos; 12



2. Monitorar a execução pela escola das orientações da Comissão 

Municipal;

3. Definir com a escola ações de acolhimento às crianças, estudantes, 

profissionais e trabalhadores em educação e famílias;

4. Definir meios de comunicação com as famílias;

5. Promover ações em caso de infrequência de estudantes;

6. Verificar os resultados da avaliação diagnostica e ações de 

recuperação;

7. Participar da reformulação do projeto político-pedagógico da escola;

8. Verificar as condições de acesso à Internet da escola e do bairro;

9. Verificar o acesso a equipamentos tecnológicos de estudantes e 

profissionais da educação na escola e em casa;

10. Acompanhar a realização de ações integradas com saúde, educação e 

assistência social;

11. Definir a sinalização de locais do espaço escolar;

12. Definir a disposição de produtos para higienização;

13. Verificar o cumprimento de rotinas de higienização das mãos;

14. Verificar se a periodicidade da limpeza de todos os espaços escolares 

está sendo cumprida;

15. Promover ações de apoio à comunidade escolar, referentes às 

questões sociais e psicológicas causadas pela pandemia;

16. Contribuir com a reorganização do calendário, identificando crianças 

e estudantes do mesmo grupo familiar;

17. Divulgar o novo calendário escolar;

18. Elaborar recomendações e rotinas para os profissionais e 

trabalhadores da educação que trabalham com bebês e crianças pequenas, 

conforme protocolo da Comissão Municipal. Como, por exemplo, a troca das 

roupas dos profissionais antes de iniciarem suas atividades com as crianças;
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19. Organizar horários alternados para atendimento às famílias e 

comunidade, fluxo de profissionais e trabalhadores da educação, oferta da 

alimentação escolar, uso de banheiros;

20. Definir e divulgar as regras para visitas de pais e familiares;

21. Definir normas de acesso e uso de espaços comuns nas escolas, 

considerando as orientações da Comissão Municipal, como, por exemplo, 

brinquedotecas, bibliotecas, salas de apoio educacional, salas de atividades, 

parques de recreação;

22. Organizar o escalonamento dos tempos de recreação e intervalos, 

considerando o agrupamento por faixas etárias;

23. Adaptar e diminuir os tempos das atividades, garantindo que as 

mesmas aconteçam em pequenos grupos;

24. Organizar fluxo de entrada e saída das crianças e estudantes, de 

maneira alternada;

25. Determinar que as atividades físicas deverão ser individuais;

26. Suspender atividades práticas que envolvam manipulação de objetos;

27. Monitorar o cumprimento das regras para o uso de máscaras;

28. Contribuir com o processo de reorganização do currículo e dos 

projetos político-pedagógicos;

29. Verificar se a reorganização das salas de aula e berçários atende a 

protocolos da Comissão Municipal, tais como:

a) Organização das mesas e cadeiras;

b) Garantia de espaçamento entre as crianças e estudantes de l,5m no 

ensino fundamental e de 2m na educação infantil;

c) Manutenção de lugares fixos nas salas de aula;

d) Diminuição do número de decorações e objetos não necessários.
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Comissão Pedagógica
Instituição de Comissão Pedagógica para discussão e elaboração de 

retomo às aulas, com participação dos seguintes membros:

a) Supervisor de Ensino da rede municipal de Educação;

b) Representante do diretor escolar;

c) Representante do vice- diretor de escola;

d) Representantes dos coordenadores pedagógicos das escolas 

municipais;

e) Representantes de 3 professores de cada etapa de ensino (ensino 

infantil e ensino fundamental).

A Comissão pedagógica coordenará o processo de reorganização do 

currículo e dos projetos político-pedagógicos das escolas, considerando:

1) Especificidades das etapas e modalidades de ensino;

2) Redefinição do papel das escolas: construção de conhecimentos, 

habilidades, competências e atitudes;

3) Promoção da saúde e do bem-estar;

4) Desenvolvimento das competências socioemocionais;

5) Desenvolvimento de estratégias para implementar novas 

metodologias, como o ensino híbrido;

6) Promoção de atividades paralelas de recuperação de aprendizagem;

7) Organização de acervo de atividades e plataformas digitais públicas 

e gratuitas;

8) Promoção de avaliação diagnostica inicial pelas escolas;

9) Discussão e tomada de decisão sobre os processos de avaliação, 

aprovação, progressão continuada.

Identificar as especificidades locais das etapas e modalidades, como por 

exemplo:

a) Educação Infantil 15



I. Creche

(1) Avaliação das condições de oferta (risco de contaminação);

(2) Estabelecimento de normas de higiene e prevenção no cuidado com 

as crianças;

(3) Organização de atividades pedagógicas mediadas pela família;

II. Pré-escola

(1) Organização de atividades pedagógicas mediadas pela família.

b) Anos iniciais do Ensino Fundamental

I. Análise diferenciada das necessidades das crianças do ciclo de 

alfabetização.

c) Educação Especial

I. Garantia da participação dessas crianças e estudantes em todos os dias 

de aulas presenciais.

Monitorar e avaliar o processo gradual de retomo às aulas presenciais.

3. EXECUÇÃO DOS PROTOCOLOS
A execução dos protocolos estabelecidos pelas Comissões deverão ser 

executados pelas escolas, de acordo com sua realidade, levando em 

consideração:

1) Promoção de ações de acolhimento às crianças, estudantes, 

profissionais, trabalhadores da educação e famílias;

2) Verificação diária da temperatura corporal das crianças e estudantes, 

profissionais e trabalhadores da educação;

3) Instalação de panos ou capachos com água sanitária na entrada da 

escola, ou em outro local adequado para a higienização;
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4) Promoção da limpeza e higienização de todos os espaços escolares, 

com atenção especial aos “pontos de contato” dos locais;

5) Desinfecção e limpeza dos reservatórios de água e bebedouros da 

unidade educacional, antes do retomo das aulas e com uma periodicidade, no 

mínimo, semestral;

6) Adequação de pias e lavatórios em áreas externas;

7) Demarcação das áreas de distanciamento social nos espaços físicos 

das escolas;

8) Demarcação das áreas de distanciamento social na secretaria, 

diretoria ou coordenação, a fim de manter uma separação entre a equipe e as 

famílias;

9) Desativar bebedouros com disparo para boca e incentivar a utilização 

de garrafínhas individuais;

10) Reorganização dos espaços para oferta da alimentação escolar;

11) Manter as condições adequadas dos espaços escolares: salas de aula, 

berçários, fraldários, banheiros, corredores, lavatórios, refeitórios, bibliotecas, 

brinquedotecas, dentre outros;

12) Organização do uso de materiais didáticos, brinquedos e jogos a fim 

de evitar o compartilhamento entre as crianças;

13) Retirar brinquedos com material poroso e/ ou de difícil higienização;

14) Monitorar o tempo de espera de possíveis agrupamentos de crianças 

e estudantes, como, por exemplo, durante a oferta da alimentação escolar em 

refeitórios;

15) Promoção de discussão sobre a reformulação do projeto político- 

pedagógico da escola com a participação da comunidade escolar;

16) Monitorar as formações realizadas pelos profissionais e 

trabalhadores da educação, para apurar demandas e dificuldades;
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17) Organizar a realização das horas-atividades dos profissionais do 

magistério, considerando as necessidades atuais;

18) Orientação prévia a estudantes, servidores e famílias quanto ao 

retomo às aulas presenciais, especialmente sobre os cuidados sanitários e 

pedagógicos, com o intuito em promover transparência, segurança e bem estar 

de toda a comunidade escolar.

4. PROTOCOLOS SANITÁRIOS

Este documento foi elaborado embasado na experiência de outros 

países que já retomaram às aulas e em diferentes protocolos de organizações 

governamentais e não governamentais alinhados à proposta Pedagógica da Rede 

Municipal de Paranapuã.

Os Protocolos a serem adotados pelas Unidades Escolares, obedecerão 

às seguintes fases:

1- Preparação para o retomo às aulas: início em 45 dias antes da data preconizada 

para o início das aulas presenciais;

2- Início das atividades presenciais: data preconizada para início das aulas 

presenciais;

3- Desativação do Plano de Contingência: data autorizada pelos governos e 

autoridades sanitárias com base na interrupção da pandemia no município.

A equipe gestora deverá se organizar para apresentação à comunidade 

escolar do protocolo apresentado, visando evitar a transmissão do novo 

coronavirus.

4.1. EDUCAÇÃO INFANTIL

A. ENTRADA E CUIDADOS NO ESPAÇO ESCOLAR:
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1. Permitir a entrada de no máximo 35% do total de alunos.

2. De acordo com as orientações da Organização Mundial da Saúde de 

distanciamento e respeitando a capacidade física do ambiente (m2), sugere-se 

redução na quantidade de criança/adulto por turma:

• Berçário 1-02 crianças

• Berçário II - 03 crianças

• Maternal 1-05 crianças

• Maternal II - 06 crianças

• Pré-escola 1-08 crianças

• Pré-escola II - 08 crianças

3. O aumento de atendimento presencial deve ser gradativo: 35%, 

50%, 70% até 100% das crianças matriculadas na unidade escolar.

4. Direcionar um ou mais funcionários para aferir a temperatura de 

todos que adentrarem a unidade escolar. Quando a temperatura for superior a 

37°C, não será permitida a entrada na escola.

5. As escolas se organizarão de modo a evitar aglomerações na 

entrada, saída dos alunos, bem como em intervalos, criando horários 

alternativos.

6. Demarcação do piso nas áreas internas e externas, onde for 

necessário, sinalizando o espaço de distanciamentos de 1,5 m (um metro e meio), 

garantindo assim o afastamento seguro entre os alunos, sem apertos de mãos ou 

abraços.

7. Oferecer tapete higienizador que será usado por funcionários, 

alunos e visitantes na entrada da Unidade Escolar.

8. Afixar informativos plastificados (para facilitar a higienização) nos 

murais e portões sobre o uso obrigatório de máscaras.

9. Disponibilizar máscara aos alunos, quando necessário.

10. Disponibilizar álcool em gel 70% ou borrifador de álcool 70% 

líquido para higienização das mãos. 19



11. Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. 

Recomenda-se que a família do educando nomeie uma pessoa, exceto as do 

grupo de risco para o COVID-19, para que fique responsável em levar e buscar 

a criança todos os dias, a criança deverá ser acompanhada somente por um 

responsável que deverá acompanhá-la até sua sala de referência sempre 

respeitando as orientações da OMS para o uso de máscara e o distanciamento.

12. Professores, educadores, equipe gestora e demais funcionários 

poderão se utilizar de avental como medida de proteção.

13. A família não deverá enviar a criança para a escola com qualquer 

sintoma (febre, tosse, secreção, espirro, dor de garganta, dor de cabeça, dor na 

barriga, vômito, diarréia, etc). Caso a criança apresente algum sintoma na escola, 

a mesma será encaminhada a uma sala destinada ao “isolamento de casos 

suspeito de COVID 19”, acompanhada por um adulto, com fácil acesso a pia, 

sabonete líquido e papel toalha, sanitários, com janelas que possam ser abertas 

para circulação do ar, cadeira que pode ser desinfetada, água para consumo, 

lixeira com pedal, álcool em gel 70%, máscaras, luvas descartáveis, avental e 

termômetro infravermelho de testa, até que os pais/ responsáveis venham buscá- 

la.

14. Nos casos em que a criança apresentar sintomas da COVID - 19 o 

retomo às aulas ficará condicionado a apresentação de declaração médica 

autorizando o retomo.

15. As crianças que se encontram no grupo de risco, terão dispensa das 

aulas presenciais, mediante atestado/declaração médica, devendo realizar as 

atividades/ orientações propostas remotamente.

16. Deverá ser mantida a distância de 1,5 m (um metro e meio) entre 

as carteiras dos alunos.

17. Os colchonetes ou berços deverão ser acomodados de forma a 

garantir distanciamento de pelo menos 1,5 m entre eles, sendo os alunos 

dispostos de forma invertida, pés e cabeça, altemadamente. 20



18. A equipe gestora deverá suspender a prática de levar objetos de 

casa para a escola e da escola para casa.

19. Cada funcionário e cada aluno deverá trazer a sua garrafa de água 

e identificá-la com nome. O uso do bebedouro será somente para abastecimento 

das garrafas.

B. AÇÕES DE PREVENÇÃO

As medidas de higiene pessoal devem ser postas em prática em toda 

Unidade Escolar, com o objetivo de diminuir a infecção entre as pessoas:

1. Disponibilizar diversos locais para lavagem de mãos com água 

potável, sabão, papel toalha e álcool em gel 70%, mantendo os lavatórios em 

bom funcionamento, sinalizados e abastecidos.

2. Fornecer máscaras protetivas quando necessário.

3. Higienização das mãos frequentemente, especialmente antes e após 

as refeições e uso de banheiros.

4. Incentivar a lavagem das mãos ou higienização com álcool em gel 

70% após tossir, espirrar, tocar em dinheiro, antes de manusear alimentos, após 

manusear lixo ou objetos de trabalho compartilhados, após o toque em 

superfícies de uso comum, e antes e após a colocação de máscara.

5. Para a troca de fraldas, primeiramente o educador deverá higienizar 

as mãos, vestir touca, máscara, avental de TNT e colocar o protetor facial. 

Higienizar novamente as mãos e colocar as luvas. Após deverá organizar todos 

os pertences do bebê no local de troca antes de trazê-lo para o ambiente. Bebês 

e crianças bem pequenas não podem, em hipótese nenhuma, serem deixados 

sozinhos no trocador sob risco de acidentes. Realizar a higienização do 

colchonete do trocador com álcool 70% ANTES E APÓS TODA troca de 

fraldas.
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6. Intensificar a lavagem de mãos várias vezes ao dia, como proposta 

de cuidar e educar as crianças.

7. Evitar tocar olhos, boca e nariz.

8. As medidas educativas de prevenção à Covid-19, devem ser 

adaptadas para as diversas faixas de idade, em linguagem e comunicação 

adequadas utilizando materiais ilustrativo em quadros de aviso afixados nos 

ambientes.

9. Observação de sintomas da doença para verificação de casos 

suspeitos.

10. A sapatilha propé descartável evita o desprendimento de sujidades 

carregadas nas solas de sapatos comuns, devendo ser utilizado nos Berçários. 

Deve ser realizada a lavagem das mãos após qualquer contato com o propé e 

após seu descarte.

11. Na ausência do propé cada funcionário poderá realizar a troca dos 

calçados ao entrar no Berçário ou em outro ambiente que as crianças sejam 

estimuladas com atividades que toquem o chão. O par de sapatos utilizado em 

ambiente interno deverá ser higienizado diariamente.

Bl. SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

1. A escola deverá ter seus ambientes limpos pelo menos uma vez ao 

dia e, frequentemente, nas áreas de maior circulação de pessoas, assim como os 

objetos mais tocados (maçanetas, interruptores, teclados, corrimão, entre 

outros).

2. Evitar o uso do ar condicionado, mantendo os ambientes arejados e 

ventilados, com aberturas de portas e janelas.

3. Utilizar a solução de hipoclorito de sódio a 0,5% para limpar 

superfícies e de álcool 70% para pequenos objetos.
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4. Cantinhos de leitura, cartazes e excessos de enfeites, que não podem 

ser higienizados, deverão ser retirados das salas.

5. Está temporariamente suspenso o uso de bibliotecas/salas de leitura, 

brinquedoteca, sala de vídeo e demais espaços com brinquedos recreativos de 

uso compartilhado.

6. A higienização de carrinhos de bebês, trocadores, banheiras, 

brinquedos e móveis como papeiros, mesas de refeitório, colchonetes e 

tatames, deverá ocorrer de forma constante.

7. Os carrinhos de bebês e colchonetes devem ser identificados e de 

uso individual.

8. Brinquedos de difícil higienização como pelúcias não devem ser 

utilizados ou levados para a unidade escolar.

B2. DISTANCIAMENTO PESSOAL

1. As medidas de distanciamento social devem ser adotadas na escola, 

com o objetivo de diminuir o grande número de pessoas no mesmo espaço, 

reduzindo, assim, o contágio.

2. Definir sinalização de locais do espaço escolar, garantindo 

espaçamento de l,5m.

3. Os trabalhos em grupo, festas, competições, exposições, feiras entre 

outras possíveis aglomerações, temporariamente estão suspensas.

B.3.  ACOMPANHAMENTO SOCIOEMOCIONAL

1. Mesmo com a adoção de medidas de conforto durante o retomo às 

aulas, impactos emocionais, físicos e cognitivos são esperados em curto e médio 

prazo sendo assim necessária parceria entre todos os envolvidos no processo 

educacional. 23



2. A escola precisa propiciar um espaço para que a criança fale sobre 

os seus sentimentos, medos e dúvidas e ser encaminhada para acompanhamento 

especializado caso se perceba a necessidade;

3. As orientações e supervisões em relação aos cuidados necessários 

para evitar o contágio deverão ser permanentes, a fim de que haja compreensão 

e colaboração de todos os membros que compõe o quadro educacional;

4. A equipe gestora manterá boletim informativo semanal para registro 

de casos confirmados em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde.

B.4. FUNCIONÁRIOS

1. A Equipe Escolar deverá obrigatoriamente fazer uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários e adequados para a 

realização do seu trabalho na Unidade Escolar, fornecidos pela Secretaria 

Municipal da Educação.

2. Manter distanciamento de 1,5 metro nos espaços e ambientes.

3. Não aglomerar no ambiente escolar, durante o intervalo, entrada e 

saída.

4. O uso de objetos em comum, tais como impressora, materiais 

pedagógicos e outros, deverão ser higienizados pela pessoa que os utilizou.

5. Estará suspensa temporariamente comemorações, festas e lanches 

comunitários.

6. O profissional da educação obrigatoriamente deverá respeitar a sua 

jornada de trabalho de maneira presencial na Unidade Escolar.

7. Os Docentes (PEB I e PEB II) cumprirão a Atividade de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (ATPC) presencial, sendo que cada um ficará em sua sala, 

afim de evitar aglomeração, respeitando os horários previamente estabelecidos 

na legislação. O Horário de Trabalho Pedagógico (HTP) será cumprido na 

Unidade Escolar de forma presencial, respeitando o distanciamento social. 24



C. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS:

1. Aplicar pesquisa 15 dias anteriores ao início das aulas presenciais 

para verificar quantos estudantes retomarão às aulas presenciais e quantos 

continuarão com as aulas não presenciais. O limite para atendimento presencial 

de alunos será de 35 % (Berçário I, Berçário II e Maternal I) e até 50 % (Maternal 

II, Pré I e Pré II).

2. As aulas iniciarão com instruções de higiene.

3. Cada família receberá um “Guia de orientações” por meio digital e 

na impossibilidade de acesso por meio impresso, contendo as principais 

informações sobre a conduta adotada pela escola para prevenção ao contágio da 

Covid-19.

4. Realizar reunião de pais/responsáveis por turma, antes do retomo 

das aulas, para as devidas orientações e esclarecimentos de dúvidas quanto às 

orientações contidas neste protocolo, respeitando o distanciamento e todas as 

medidas de prevenção de contágio da Covid-19.

5. Realizar treinamento com os funcionários da unidade escolar sobre 

as medidas de proteção, com órgão competente (Secretaria da Saúde).

6. Atividades ao ar livre são recomendadas.

7. As atividades externas poderão ser realizadas em pequenos grupos 

preferencialmente ao ar livre e o profissional deverá fazer uso obrigatório de 

máscara facial.

8. Estudantes com sintomas de covid-19 não poderão retomar.

9. Estabelecer contato efetivo e diário com as famílias sobre a 

importância de manter as crianças em casa quando apresentar qualquer sintoma 

gripai ou outro quadro suspeito em relação a COVID - 19.

10. As crianças que apresentam problemas respiratórios, necessidades 

especiais ou saúde debilitada deverão apresentar atestado médico de apto ou 

inapto para frequentar a Unidade Escolar.
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11. A equipe gestora organizará escalas para que todas as turmas sejam 

atendidas presencialmente durante a semana.

12. Esclarecer e reforçar para a comunidade escolar que a frequência 

às aulas presenciais não substituirá as atividades não presenciais, devendo o 

estudante realizar as atividades propostas das duas modalidades, pois ambas são 

complementares, perfazendo a carga horária semanal exigida.

13. Escalonar o atendimento dos profissionais da educação e demais 

funcionários da equipe escolar para o auxílio nos momentos de entrada, lanche, 

banheiro, saída, merenda, impressão, organização, entrega e recebimento de 

atividades.

14. Intercalar os intervalos das turmas com o objetivo de reduzir o 

fluxo de pessoas nos mesmo ambiente, tanto no pátio como em sala de 

professores e áreas de convivência.

15. Realizar atividades a fim de fortalecer a retomada de conteúdo, de 

recuperação escolar e de atendimento aos estudantes com maiores dificuldades.

16. Reforçar a comunicação por meio de diversos informes no 

ambiente escolar sobre a importância das medidas de precaução.

17. Realizar com maior frequência, reuniões presenciais ou não 

presenciais com pais/responsáveis respeitando as medidas de proteção, a fim de 

promover orientações e informações, bem como o desenvolvimento dos 

estudantes;

18. Todos os materiais devem ser de uso individual.

19. Objetos de uso pessoal como: copos, talheres, toalhas de banho, 

mamadeiras, chupetas, carrinhos de bebês não devem ser compartilhados ou 

usados por mais de uma criança. Não será permitido que as crianças bem 

pequenas ou bebês que façam uso de objetos transitórios leve-os para a escola 

(chupetas, paninhos, bichos de pelúcia, mesmo com identificação). Geralmente 

essas crianças nem permitem que os pais lavem esses objetos transitórios.
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Chupetas somente para o momento do sono, sendo que após este momento a 

mesma deverá ser guardada em sacos plásticos descartáveis dentro da mochila.

20. A higienização de todos os utensílios usados pelas crianças como: 

mamadeiras, bicos, chupetas, copos e talheres, devem ser realizados seguindo 

procedimento adequado, utilizando escova para a limpeza e após a fervura ou 

solução de hipoclorito de sódio.

21. As toalhas de banho e lençóis deverão ser descartados para 

lavagem após cada uso, ou seja, devem ser utilizados somente uma vez.

22. Cada criança terá o próprio copo identificado. Professores, 

educadores e ou estagiários podem utilizar uma bandeja com os copos e jarra 

com água filtrada para oferecer para as crianças. É importante armazenar a água 

em local seguro e no acesso visual das crianças, assim elas poderão sempre que 

desejarem solicitar água evitando ainda o uso compartilhado dos copos.

23. A equipe gestora se responsabilizará pelo estabelecimento dos 

horários de aulas escalonadas entre os grupos e carga horária reduzida para os 

alunos.

24. Respeitando a ordem alfabética da lista piloto o atendimento aos 

grupos de alunos por período de aula, dentro da semana:

• SEGUNDA-FEIRA: Grupo “A”.

• TERÇA-FEIRA: Grupo “B”.

• QUARTA-FEIRA: Grupo “A”.

• QUINTA-FEIRA: Grupo “B”.

OBSERVAÇÃO: Às SEXTAS-FEIRAS, os docentes deverão 

atender todos os alunos que forem diagnosticados com baixo rendimento escolar 

e déficit de aprendizagem. Considerando o atendimento, de acordo com a 

subdivisão dos grupos A e B quinzenalmente.

D. REFEITÓRIO

1. A refeição será servida no refeitório, garantindo uma distância 

social para alimentação no mínimo de l,5m. 27



2. Os pais/responsáveis deverão enviar uma máscara “limpa” para 

troca após as refeições.

3. As pessoas que estarão nas salas de aula auxiliando no processo de 

distribuição dos alimentos, preparados ou não, deverão usar touca, luvas, 

máscara e também realizar a higienização prévia das mãos com álcool a 70%.

4. Higienização das antes e após as refeições.

5. Antes e após cada refeição, o professor/educador disponibilizará 

álcool líquido 70% para que a criança faça a higienização da carteira com o uso 

do papel toalha sob sua orientação.

6. Após o término de cada turno, o funcionário da limpeza deverá 

realizar a higienização do ambiente de cada sala.

7. Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool em gel 

70% após tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos 

cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo ou objetos de trabalho 

compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e após a colocação 

de máscara.

8. As crianças devem fazer uso preferencialmente de água e sabão para 

a lavagem das mãos, restringindo o álcool em gel 70% somente para aquelas 

ocasiões em que a lavagem das mãos não é possível. A escola deverá combinar 

o local onde o álcool em gel 70% estará para que não ocorra acidentes com as 

crianças.

9. Todos os profissionais envolvidos devem auxiliar as turmas quando 

necessário.

10. É importante que todos os funcionários da escola entendam que o 

CUIDAR E EDUCAR são indissociáveis. Será necessária muita paciência, 

atenção e dedicação para que os momentos de higienização sejam realizados com 

a devida cautela, respeitando as orientações das autoridades sanitárias. O 

responsável pela turma de alunos deverá auxiliar nos momentos de higiene das 
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mãos colocando sabonete líquido nas mãos das crianças ou álcool gel 70%, 

ajudando ainda se necessário a dobrar a manga do casaco ou blusa.

11. É pertinente que os professores e educadores realizem com todas 

as crianças, várias vezes, a experiência de como o sabão tira as bactérias/ 

sujeiras/ vírus das mãos e de todo o corpo.

12. Em todas as pias e lavatórios, a escola deverá selecionar quais 

torneiras serão usadas pelas crianças e adultos. Por exemplo, se há um lavatório 

com 3 torneiras poderá ser inutilizada a torneira central, para garantir o 

distanciamento adequado.

13. Nas pias, lavatórios, corredores e salas de aula devem ter cartazes 

de como lavar corretamente as mãos. Os cartazes devem estar plastificados para 

facilitar a higienização dos mesmos.

14. Toda a equipe de cozinha deverá seguir os protocolos de higiene e 

prevenção, fazendo uso dos equipamentos de proteção e realizando a limpeza e 

o manuseio cuidadoso dos alimentos, materiais e espaços;

15.Oferecer treinamento com a equipe de funcionários da cozinha 

antes do retomo e disponibilizar materiais de EPIs para que seja seguido o 

protocolo de higiene manipulação dos alimentos e utensílios.

16. Horários de intervalos diferenciados entre os grupos com 

atividades lúdicas e dirigidas por um funcionário.

17. Não serão permitidos alimentos trazidos de casa, salvo as exceções 

das crianças que já foram previamente convencionadas com a equipe de 

nutricionistas da Secretaria Municipal da Educação, mediante a apresentação de 

protocolos.

E. RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA

1. O responsável pela turma da Educação Infantil (berçário I, berçário 

II e maternal I), realizará um relatório de observação após o retomo das aulas 

presenciais, a fim de verificar o desenvolvimento infantil.
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2. Após essa observação, o profissional replanejará ações e estratégias 

visando amenizar o prejuízo ocasionado pela interrupção da frequência escolar 

presencial;

3. O responsável pela turma da Educação Infantil (maternal II. , Pré I 

e Pré II) realizará avaliação diagnostica no retomo das aulas presenciais e 

elaborará um plano de retomada, a fim de verificar a aprendizagem dos alunos 

em relação aos conteúdos previstos e ministrados durante o período de 

interrupção das aulas presenciais

4. O Plano de retomada deverá oportunizar equitativamente a 

aprendizagem, priorizando as competências essenciais tanto cognitivas quanto 

socioemocionais de modo que contemple a consolidação das aprendizagens, 

oferecidas remotamente.

5. Para o atendimento dos alunos que participarão do Plano de 

retomada, as Unidades Escolares seguirão o modelo sugerido no item C. 

Orientações Pedagógicas, deste documento.

F. KIT DE HIGIENIZAÇÃO

F.l. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- E.P.I.S

1. Máscara de proteção (tecido ou descartável)

2. Álcool em gel ou líquido 70%

3. Protetor de acetato - face shield

4. Luvas

5. Avental de tecido, plástico ou descartável

F. 2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

1 .Tapete Higienizador

2. Termômetro infravermelho

3. Álcool em gel ou líquido 70%
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G. TRANSPORTE ESCOLAR

1. O atendimento a ser oferecido aos alunos que utilizam o transporte 

escolar, será de no máximo 35 % da lotação.

2. O monitor do transporte escolar fará a aferição da temperatura e 

observará se o aluno apresenta sinais ou sintomas compatíveis com a COVID - 

19.

3. A Secretaria Municipal da Educação realizará formações a fim de 

orientar os funcionários responsáveis pelo transporte escolar e seus monitores.

4. A cada viagem será realizada higienização dos bancos e locais de 

toque no interior dos ônibus, micro-ônibus e vans escolares.

5Os veículos devem ser constantemente higienizados.

6. Deve ser ofertado às crianças o álcool em gel 70% na entrada e saída 

dos veículos par higienização das mãos.

7. O uso de máscara é obrigatório para todos durante o trajeto.

H- RECURSOS HUMANOS

1. Para atender os protocolos de higiene será necessário, no mínimo 

01 agente operacional efetivo em cada Unidade Escolar.

2. É imprescindível que o Secretário de Educação a bem do município 

realize o remanejamento de funcionários para melhor atendimento das crianças 

nas unidades escolares, conforme demanda.

3. O Secretário da Educação fará parcerias efetivas, com a Secretaria 

da Saúde, Secretaria da Assistência Social e Secretaria dos Direitos Humanos.
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4.2. ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

A.ENTRADA E CUIDADOS NO ESPAÇO ESCOLAR

1. Permitir a entrada de no máximo 50% do total de alunos durante o 

atendimento presencial.

2. Direcionar um ou mais funcionários para aferir a temperatura de 

todos que adentrarem a unidade escolar. Quando a temperatura for superior a 

37°C, não será permitida a entrada na escola.

3. As escolas se organizarão de modo a evitar aglomerações na entrada 

e saída de alunos, bem como em intervalos, criando horários alternativos.

4. Demarcação do piso nas áreas internas e externas, onde for 

necessário, sinalizando o espaço de distanciamentos de 1,5 m (um metro e meio), 

garantindo assim o afastamento seguro entre os alunos, sem apertos de mão ou 

abraços.

5. Oferecer tapete higienizador que será usado por funcionários, 

alunos e visitantes na entrada da Unidade Escolar.

6. Afixar informativos plastificados (para facilitar a higienização) em 

murais e portões sobre o uso obrigatório de máscaras.

7. Disponibilizar máscara aos alunos, quando necessário.

8. Disponibilizar álcool em gel 70% ou borrifador de álcool 70% 

líquido para higienização das mãos.

9. Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. 

Recomenda-se que a família do educando nomeie uma pessoa, exceto as do 

grupo de risco para o COVID-19, para que fique responsável em levar e buscar 

a criança todos os dias, a criança deverá ser acompanhada somente por um 

responsável que deverá acompanhá-la até sua sala de referência sempre 

respeitando as orientações da OMS para uso de máscara e distanciamento.

10. Professores, educadores, equipe gestora e demais funcionários 

poderão se utilizar de avental como medida de proteção.
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11. A família não deverá enviar a criança para a escola com qualquer 

sintoma (febre, tosse, secreção, espirro, dor de garganta, dor de cabeça, dor na 

barriga, vômito, diarréia, etc). Caso a criança apresente algum destes sintomas 

na escola, a mesma deverá ser encaminhada a uma sala destinada ao “isolamento 

de casos suspeito de COVID 19”, acompanhada por um adulto, com fácil acesso 

à pia, sabonete líquido, papel toalha, sanitário, com janelas que possam ser 

abertas para circulação do ar, cadeira que possa ser desinfetada, água para 

consumo, lixo, álcool em gel 70%, máscaras, luvas descartáveis, avental e 

termômetro infravermelho, até que os pais/ responsáveis venham buscá-la.

12. Em casos em que a criança apresentar sintomas da COVID - 19 o 

retomo às aulas ficará condicionado a apresentação de declaração médica 

autorizando o retomo.

13. As crianças que se encontram no grupo de risco, terão dispensa das 

aulas presenciais, mediante atestado/declaração médica, devendo realizar as 

atividades/ orientações propostas remotamente.

14. Deverá ser mantida a distância de 1,5 m (um metro e meio) entre 

as carteiras dos alunos.

15. A equipe gestora deverá suspender a prática de levar objetos de 

casa para escola e da escola para casa.

16. Cada funcionário e cada aluno deverá trazer a sua garrafa/copos 

de água e identificá-la com nome. O uso do bebedouro será somente para 

abastecimento das garrafas/copos.

B. AÇÕES DE PREVENÇÃO

B.l.HIGIENE PESSOAL

As medidas de higiene pessoal devem ser postas em prática em toda 

Unidade Escolar, com o objetivo de diminuir a infecção entre as pessoas:
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1. Disponibilizar diversos locais para lavagem de mãos com água 

potável, sabão, papel toalha e álcool em gel 70%, mantendo os lavatórios em 

bom funcionamento, sinalizados e abastecidos.

2. Fornecer máscaras protetivas.

3. Higienização das mãos frequentemente, especialmente antes e após 

as refeições e uso de banheiros.

4. Disponibilizar álcool em gel 70% para uso em todos os ambientes.

5. Evitar tocar olhos, boca e nariz.

6. As medidas educativas de prevenção à Covid-19, devem ser 

adaptadas para as diversas faixas de idade, em linguagem e comunicação 

adequadas utilizando materiais ilustrativos em quadros de aviso afixados nos 

ambientes.

7. A equipe gestora manterá boletim informativo semanal para registro 

de casos confirmados em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde.

B.2. SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

1. A escola deverá ter seus ambientes limpos pelo menos uma vez ao 

dia e, frequentemente, nas áreas de maior circulação de pessoas, assim como os 

objetos mais tocados (maçanetas, interruptores, teclados, corrimão, entre 

outros).

2. Evitar o uso do ar condicionado, mantendo os ambientes arejados e 

ventilados, com aberturas de portas e janelas.

3. Utilizar a solução de hipoclorito de sódio a 0,5% para limpar 

superfícies e de álcool a 70% para pequenos objetos.

4. Cantinhos de leitura, cartazes e excessos de enfeites, que não podem 

ser higienizados, deverão ser retirados das salas.
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5. Está temporariamente suspenso o uso de bibliotecas/salas de 

leitura, brinquedoteca, sala de vídeo e demais espaços com brinquedos 

recreativos de uso compartilhado.

B.3. DISTANCIAMENTO PESSOAL

1. As medidas de distanciamento social devem ser adotadas na escola, 

com o objetivo de diminuir o grande número de pessoas no mesmo espaço, 

reduzindo, assim, o contágio.

2. Definir sinalização de locais do espaço escolar, garantindo 

espaçamento de l,5m.

3. Os trabalhos em grupo, festas, competições, exposições, feiras entre 

outras possíveis aglomerações, temporariamente estão suspensas.

B.4. ACOMPANHAMENTO SOCIOEMOCIONAL

1. A escola precisa propiciar um espaço para que a criança fale sobre 

os seus sentimentos, medos e dúvidas e ser encaminhada para acompanhamento 

especializado caso se perceba a necessidade.

B.5. APOIO AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

1. A equipe escolar em parceria com a Secretaria da Educação e 

Secretaria da Saúde promoverá atenção e cuidado à saúde mental das crianças 

em situação de vulnerabilidade, durante esse período de distanciamento social;

B.6. FUNCIONÁRIOS

1. A Equipe Escolar deverá obrigatoriamente fazer uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários e adequados para a 
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realização do seu trabalho na Unidade Escolar, fornecidos pela Secretaria 

Municipal da Educação.

2. Manter distanciamento de 1,5 metro nos espaços e ambientes.

3. Não aglomerar no ambiente escolar, durante o intervalo, entrada e 

saída.

4. O uso de objetos em comum, tais como impressora, materiais 

pedagógicos e outros, deverão ser higienizados pela pessoa que os utilizou.

5. Está suspensa temporariamente comemorações, festas e lanches 

comunitários.

6. As orientações e supervisões em relação aos cuidados necessários 

para evitar o contágio deverão ser permanentes, a fim de que haja compreensão 

e colaboração de todos os membros que compõe o quadro educacional.

C. ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

1. Realizar reunião de pais/responsáveis por turma, antes do retomo 

das aulas, para as devidas orientações e esclarecimentos de dúvidas quanto às 

orientações contidas neste protocolo, respeitando o distanciamento e todas as 

medidas de prevenção de contágio da Covid-19.

2. Realizar treinamento com os funcionários da unidade escolar sobre 

as medidas de proteção, com órgão competente (Secretaria da Saúde).

3. Atividades ao ar livre são recomendadas.

4. As atividades externas poderão ser realizadas em pequenos 

grupos preferencialmente ao ar livre e o profissional deverá fazer uso obrigatório 

de máscara facial.

5. Manter contato efetivo e diário com as famílias sobre a importância 

de manter as crianças em casa quando apresentar qualquer sintoma gripai ou 

outro quadro suspeito em relação a COVID - 19.
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6. As crianças que apresentam problemas respiratórios, necessidades 

especiais ou saúde debilitada deverão apresentar atestado médico de apto ou 

inapto para frequentar a Unidade Escolar.

7. Aplicar pesquisa realizada 15 dias anteriores ao início das aulas 

presenciais para verificar quantos estudantes retomarão às aulas presenciais e 

quantos continuarão com as aulas não presenciais.

8. As aulas iniciarão com instruções de higiene.

9. Estudantes com sintomas de Covid-19 não poderão retornar.

10. A equipe gestora organizará escalas para que todas as turmas sejam 

atendidas presencialmente durante a semana.

12. Esclarecer e reforçar para a comunidade escolar que a frequência às 

aulas presenciais não substituirá as atividades não presenciais, devendo o 

estudante realizar as atividades propostas das duas modalidades, pois ambas são 

complementares, perfazendo a carga horária semanal exigida.

13. Escalonar o atendimento dos profissionais da educação e demais 

funcionários da equipe escolar para o auxílio nos momentos de entrada, lanche, 

banheiro, saída, merenda, impressão, organização, entrega e recebimento de 

atividades.

14. Realizar atividades a fim de fortalecer a retomada de conteúdo, de 

recuperação escolar e de atendimento aos estudantes com maiores dificuldades.

15. Reforçar a comunicação por meio de diversos informes no ambiente 

escolar sobre a importância das medidas de precaução.

16. Realizar com maior frequência, reuniões presenciais ou não 

presenciais com pais/responsáveis, respeitando as medidas de proteção, a fim de 

promover orientações e informações relativas ao desenvolvimento dos 

estudantes.

17. Todos os materiais devem ser de uso individual.
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18. A equipe gestora se responsabilizará pelo estabelecimento dos 

horários de aulas escalonados entre os grupos e carga horária reduzida para os 

alunos.

19. A equipe gestora ficará responsável pela organização dos horários 

dos docentes especialistas, dentro das 4 horas/aula que serão oferecidas aos 

alunos.

20. A quantidade de alunos que optarem pelo comparecimento ao 

ensino presencial, deverá ser subdividida em dois grupos, contemplando até no 

máximo, 50% do número total de alunos matriculados por turma.

21. Respeitando a ordem alfabética da lista piloto o atendimento aos 

grupos de alunos por período de aula poderá ser feito da seguinte forma:

SEGUNDA-FEIRA: Grupo “A”.

TERÇA-FEIRA: Grupo “B”.

QUARTA-FEIRA: Grupo “A”.

QUINTA-FEIRA: Grupo “B”.

OBSERVAÇÃO: Às SEXTAS-FEIRAS, os docentes deverão atender 

todos os alunos que foram diagnosticados com baixo rendimento escolar e déficit 

de aprendizagem, detectados após avaliação diagnostica e fizeram opção pelo 

ensino presencial. Considerando o atendimento, de acordo com a subdivisão dos 

grupos A e B quinzenalmente.

D. REFEITÓRIO

1. A refeição será servida na sala de aula, garantindo uma distância 

social para alimentação mínima de l,5m.

2. Os pais/responsáveis deverão enviar uma máscara “limpa” para 

troca após as refeições.
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3. As pessoas que estarão nas salas de aula auxiliando no processo de 

distribuição dos alimentos, preparados ou não, deverão usar touca, luvas, 

máscara e também realizar a higienização prévia das mãos com álcool a 70%.

4. Higienização das mãos antes e após as refeições.

5. Antes e após cada refeição, a professora disponibilizará álcool 

líquido 70% para que a criança faça a higienização da carteira com o uso do 

papel toalha sob sua orientação.

6. Após o término de cada turno, o funcionário da limpeza deverá 

realizar a higienização do ambiente de cada sala de aula.

8. Toda a equipe de cozinha deverá seguir os protocolos de higiene e 

prevenção, fazendo uso dos equipamentos de proteção e realizando a limpeza e 

o manuseio cuidadoso dos alimentos, materiais e espaços.

9. Horários de intervalos diferenciados entre os grupos com atividades 

lúdicas e dirigidas por um funcionário.

10. Não serão permitidos alimentos trazidos de casa, salvo as exceções 

das crianças que já foram previamente convencionadas com a nutricionista da 

Secretaria Municipal da Educação, mediante a apresentação de protocolos 

médicos ou atestados.

E. AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA

1. O responsável pela turma realizará avaliação diagnostica no retomo das aulas 

presenciais, a fim de verificar a aprendizagem dos alunos em relação aos 

conteúdos previstos e ministrados durante o período de atividades remotas, 

aferindo o grau de aprendizagem dos estudantes em relação às expectativas de 

aprendizagem de sua faixa etária e as principais defasagens.

E.l. PLANO DE RECUPERAÇÃO

1. Por meio do diagnóstico, o profissional responsável pela turma 

deverá elaborar um plano de recuperação para replanejar ações e estratégias 39



objetivando retomar aprendizagens e conteúdo que não foram alcançados 

durante o ensino não presencial.

2. O Plano de recuperação deverá oportunizar equitativamente a 

recuperação da aprendizagem, priorizando as habilidades essenciais tanto 

cognitivas quanto socioemocionais de modo que contemple a consolidação das 

aprendizagens, oferecidas remotamente.

3. O Plano irá prever a recuperação da aprendizagem dos alunos e 

deverá ocorrer obrigatoriamente, com a duração de no máximo, quatro (04) horas 

quinzenalmente, a todos os alunos que foram diagnosticados com maiores 

dificuldades de aprendizagem e frequentam o ensino presencial.

4. Para o atendimento dos alunos que participarão do Plano de 

recuperação, as Unidades Escolares seguirão o modelo sugerido no item C. 

Orientações Pedagógicas, deste documento.

F. KIT DE HIGIENIZAÇÃO

F.l. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- E.P.I.S

1. Máscara de proteção (tecido ou descartável)

2. Álcool em gel ou líquido 70%

3. Protetor de acetato - face shield

4. Luvas

5. Avental de tecido, plástico ou descartável

F. 2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

1. Tapete Higienizador

2. Termômetro infravermelho

3. Álcool em gel ou líquido 70%
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G. TRANSPORTE ESCOLAR

1. O atendimento a ser oferecido aos alunos que utilizam o transporte 

escolar, será de no máximo 35 % da lotação.

2. O monitor do transporte escolar fará a aferição da temperatura e 

observará se o aluno apresenta sinais ou sintomas compatíveis com a COVID - 

19.

3. A Secretaria Municipal da Educação realizará formações a fim de 

orientar os funcionários responsáveis pelo transporte escolar e seus monitores.

4. Deverá ser feita a demarcação de assentos com capas brancas, a fim 

de manter o distanciamento entre os alunos atendidos pelo transporte escolar.

5. A cada viagem será realizada higienização dos bancos e locais de 

toque no interior dos ônibus, micro-ônibus e vans escolares.

6. Os veículos devem ser constantemente higienizados.

7. Deve ser ofertado às crianças o álcool em gel 70% na entrada e saída 

dos veículos par higienização das mãos.

8. O uso de máscara é obrigatório para todos durante o trajeto.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Educação Especial, seguirá os protocolos descritos para a Educação Infantil, 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, considerando os itens abaixo para esta 

modalidade de ensino:

A. ENTRADA E CUIDADOS NO ESPAÇO ESCOLAR:

B. SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES

1. Os materiais pedagógicos utilizados para o Atendimento 

Educacional Especializado como brinquedos, jogos entre outros materiais 

lúdicos, deverão ser higienizados pelo Professor da Educação Especial após o 

término do atendimento. Sugere-se que os materiais higienizados sejam 41



acondicionados em sacos plásticos ou outro recipiente limpo, facilitando a 

separação entre os objetos sujos e limpos.

C. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

1. As crianças que apresentarem problemas respiratórios ou saúde 

debilitada deverão levar atestado médico de apto para frequentar a Unidade 

Escolar.

2. Os horários de atendimento das crianças serão organizados pelos 

professores de Atendimento Educacional Especializado - AEE, de forma 

individual, a fim de evitar riscos de contágio ao educando e ao educador;

Protocolos de Segurança e Sanitização de Ambientes Escolares, 
Individuais e de Transporte de Alunos da Secretaria Municipal de 

Educação.

Escolas: E.M.E.I São Judas Tadeu e E. M Edison Rodrigues dos Santos Júnior

Descritor da ação Funcionários e/ou
Professores

Alunos

Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, 
assembléias, formaturas, competições e 
campeonatos esportivos estão proibidos. Obrigatório Obrigatório

Continuar com o Ensino não presencial 
combinado ao retomo gradual das atividades 
presenciais, quando o número de aulas dos 
Docentes for inferior ao total de aulas dadas 
presencialmente.

Obrigatório Obrigatório

Manter o distanciamento de l,5mt entre as 
pessoas, com exceção dos profissionais que 
atuam diretamente com crianças de Maternal 
I e II e Pré-Escola quando necessário.

Obrigatório Obrigatório

Sempre que possível, utilizar marcação no 
piso para sinalizar o distanciamento de 
l,5mt.

Recomendável Recomendável

Cumprir o distanciamento de l,5mt durante 
a formação de filas. Obrigatório Obrigatório 42



0 uso de salas dos professores, de reuniões 
e de apoio deve ser limitado a grupos 
pequenos e respeitar o distanciamento de l,5mi 
entre as pessoas.

Obrigatório Obrigatório

As bibliotecas podem ser abertas, desde que 
seja respeitado o distanciamento de 1,5mt entre 
as pessoas e as seguintes regras:

•S Separarumaestantepararecebimentode 
material devolvido;
Receber o livro sempre com luvas;

■S Acomodaromaterialrecebidonaestante 
separada para este fim;

J Não colocar o(s) livros recebidos no 
acervo nos próximos 05 dias, como 
também não o liberar para empréstimo;

■S Após o período de 06 dias, usar EPI, 
higienizar o(s) livro(s) com álcool 
70% epapel toalha, descartando o papel 
toalha em seguida.

Recomendável Recomendável

Intervalos ou recreios devem ser feitos com 
revezamento de turmas em horários 
alternados, respeitando o distanciamento de 
l,5mt entre as pessoas, para evitar 
aglomerações.

Recomendável Recomendável

Atividades de Educação Física, Artes e 
correlatas podem ser realizadas mediante 
cumprimento do distanciamento de l,5mt, 
preferencialmente ao ar livre e continuar na 
modalidade Não presencial.

Recomendável Recomendável

Sempre que possível, priorizar atividades ao ar 
livre em todas as Disciplinas e Anos/Séries. Recomendável Recomendável

Avaliações podem ser realizadas desde que 
seja cumprido o distan- ciamento de l,5mt e 
demais diretrizes aplicáveis deste protocolo, 
sobretudo higienização de espaços e 
equipamentos.

Recomendável Recomendável

Evitar que pais, responsáveis ou qualquer 
outra pessoa de fora entre na instituição de 
ensino.

Recomendável Não se aplica
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Lavar as mãos com água e sabão ou 
higienizar com álcool em gel 70% ao entrar 
e sair da instituição de ensino, ao entrar e sair 
da biblioteca, salas de aula, antes e depois das 
refeições.

Obrigatório Obrigatório

Incentivar a lavagem de mãos ou 
higienização com álcool em gel 70% após 
tossir, espirrar, usar o banheiro, manusear 
alimentos, manusear lixo ou objetos de 
trabalho compartilhados, tocar em 
superfícies de uso comum, e antes e após a 
colocação da máscara.

Recomendável Recomendável

Usar máscara dentro da instituição de 
ensino, no transporte escolar e em todo o 
percurso de casa até a instituição de ensino. Obrigatório Obrigatório

Exigir o uso e disponibilizar os EPIs 
necessários aos Professores e Funcionários 
para cada tipo de atividade, principalmente 
para atividades de limpeza, retirada e trocado 
lixo, manuseio e manipulação de alimentos ou 
livros e aferição de temperatura.

Recomendável Não se aplica

Fornecer alimentos e água potável de modo 
individualizado, com indicação de Servidor 
Exclusivo para tais finalidades. Recomendável Recomendável

Não utilizar objetos compartilhados que não 
sejam higienizados antes do uso. Recomendável Recomendável

Higienizar os prédios, as salas de aula e, 
particularmente, as superfícies que são 
tocadas por muitas pessoas (grades, mesas 
de refeitórios, carteiras, puxadores de porta 
e corrimões), antes do início das aulas em 
cada turno e sempre que necessário, de 
acordo com as indicações da Anvisa e da 
OMS.

Obrigatório Não se aplica

Higienizar os banheiros, lavatórios e 
vestiários antes da abertura, após o 
fechamento e, quando possível, a cada três 
horas.

Obrigatório Não se aplica
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Certificar-se de que o lixo seja removido no 
mínimo três vezes ao dia e descartado com 
segurança.

Obrigatório Não se aplica

Manter os ambientes bem ventilados com as 
janelas e portas abertas, evitando 
principalmente o toque nas maçanetas e 
fechaduras.

Recomendável Recomendável

Evitar o uso de ventilador e ar condicionado. 
Caso o ar condicionado seja a única opção 
de ventilação, instalar e manter filtros e dutos 
limpos.

Recomendável Não se aplica

Comunicar as famílias e os estudantes sobre 
o calendário de retomo e os protocolos com 
antecedência. Recomendável Não se aplica

Produzir materiais de comunicação para 
distribui ção a alunos na chegada às 
instituições de ensino, com explicações de 
fácil entendimento sobre a prevenção da 
COVID-19.

Recomendável Não se aplica

Demonstrar a correta higienização das mãos 
e comportamentos positivos de higiene. Recomendável Não se aplica

Incentivar a higienização frequente e 
completa das mãos, conforme indicações 
sanitárias do Ministério da Saúde. Recomendável Não se aplica

Respeitar o distanciamento de l,5mt no 
atendimento ao público e, em caso de alta 
demanda, recomenda-se o agendamento 
prévio

Recomendável Recomendável

Priorizar o atendimento ao público por 
canais digitais (telefone, aplicativo ou 
online).

Recomendável Não se aplica



Aferir a temperatura das pessoas a cada entrada 
na instituição de ensino. Utilizar 
preferencialmente termômetro sem contato 
(Infravermelho). Em caso de aparelho digital, 
fazer a higienização antes e depois do uso e 
anotar em caderno de Aferição a 
temperatura individualmente de cada Aluno, 
Servidor e Docente.

Recomendável Recomendável

Caso a temperatura esteja acima de 37°C, 
orientar o retomo para casa e a busca de 
atendimento médico se necessário. As 
Crianças devem aguardar em local seguro e 
isolado até que pais ou responsáveis possam 
buscá-los.

Obrigatório Obrigatório

Não permitir a permanência de pessoas 
sintomáticas para COVID-19 na instituição 
de ensino. No caso de menores de 18 anos, pais 
ou responsáveis devem ser comunicados para 
buscar o aluno, que deve aguardar em sala 
isoladae segura. Orientar as famílias a procurar 
o serviço de saúde.

Recomendável Recomendável

Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas 
que apresentem sintomas até que possam 
voltar para casa. Recomendável Não se aplica

Alunos que fazem parte do grupo de risco 
devem ficar em casa e realizar as atividades 
remotamente.

Recomendável Recomendável

Todos os profissionais devem higienizar as 
mãos, conforme as indicações da Anvisa, 
frequente- mente e após o contato com cada 
criança, especialmente antes e após trocar 
fraldas, preparar e servir alimentos, alimentar 
crianças e ajudá-las no uso do banheiro.

Obrigatório Não se aplica



Uso de máscara somente para crianças com 
idade superior a 2 anos, de acordo com a Nota 
de Alerta da Sociedade Brasileira de 
Pediatria de 29/05/2020. Em crianças 
menores, há risco de sufocamento, e por 
tanto não devem ser atendidas as crianças 
dos Berçários I e II.

Não se aplica Recomendável

Crianças não devem levar brinquedos de 
casa para a Escola e nem da Escola pra casa Não se aplica Obrigatório

Crianças não devem manipular alimentos 
em atividades pedagógicas. Obrigatório Obrigatório

Impedir que objetos de uso pessoal sejam 
usados por mais de uma criança, como copos e 
talheres.

Recomendável Obrigatório

Mamadeiras e bicos devem ser higienizados 
seguindo procedimentos apropriados, com uso 
de escova após fervura e solução de hipoclorito 
de sódio. 0 mesmo deve ser feito com 
utensílios utilizados pelos Alunos, como 
chupetas e copos.

Recomendável Não se aplica

Profissionais que preparam e servem 
alimentos devem utilizar EPIs e seguir 
protocolos de higiene de manipulação e 
distribuição dos alimentos. Recomendável Não se aplica

Higienizar brinquedos, trocadores (após 
cada troca de fralda), tapetes de estimulação 
e todos os objetos de uso comum antes do 
início das aulas de cada turno e sempre que 
possível.

Obrigatório Não se aplica

Brinquedos que não podem ser higienizados 
não devem ser utilizados. Obrigatório Obrigatório

Orientar pais ou responsáveis sobre as regras de 
íuncionamentodaunidadeescolarnareabertura. Recomendável Não se aplica
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Realizar ações permanentes de
sensibilização dos estudantes, pais e 
responsáveis.

Recomendável Não se aplica

Comunicar pais e responsáveis a importância 
de manter a criança em casa quando ela está 
doente ou sintomática para a Covid 19.

Recomendável Não se aplica

Organizar a entrada e a saída para evitar 
aglomerações, preferencialmente fora dos 
horários de pico do transporte público, 
quando for o caso.

Recomendável Recomendável

Adequar a lotação dos veículos do transporte 
escolar, intercalando um assento ocupado e um 
livre.

Recomendável Recomendável

Orientar estudantes para evitartocar nos bancos, 
portas, janelas e demais partes dos veículos 
do transporte escolar.

Recomendável Recomendável

Limitar o número de alunos e fazer rodízios 
entre grupos no uso de laboratórios e 
bibliotecas, respeitando o distanciamento de 
1,5mt e mantendo o uso de máscaras.

Recomendável Recomendável

Escalonar liberação para o almoço e 
refeições para garantir o distanciamento de 
l,5mt.

Recomendável Recomendável

Refeitórios devem garantir distanciamento 
de l,5mt nas filas e proibir aglomeração nos 
balcões utilizando sinalização no piso.

Recomendável Recomendável

Priorizar, refeições empratadas ao invés do 
autosserviço (self-service), com Servidor 
designado exclusivamente para este serviço.

Recomendável Recomendável

Higienizar bancadas, computadores,
equipamentos e utensílios antes de cada aula, 
sobretudo de laboratórios e bibliotecas e de 
outros espaços de realização de atividades 
práticas.

Obrigatório Recomendável

Realizar limpeza periódica dos veículos do 
transporte escolar entre uma viagem e outra, 
especialmente das superfícies comumente 
tocadas pelas pessoas.

Recomendável Não se aplica

Disponibilizar álcool em gel 70% nos 
veículos do transporte escolar e nas Escolas 
para que os estudantes possam higienizar as 
mãos.

Recomendável Não se aplica
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Realizar a Dedetização dos prédios escolares 
com antecedência ao Retomo Presencial das 
aulas, respeitando o período máximo de 
validade de cada Dedetização- 06 meses-.

Obrigatório Não se aplica

Plano de Retorno às aulas presenciais- Educação Infantil

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica tem suma 
importância na vida de todas as pessoas. Suas especiftcidades, as características 
que envolvem o desenvolvimento humano, que vão de encontro com o cuidar e 
o educar e por meio das interações e brincadeiras, os bebês, as crianças bem 
pequenas e as crianças pequenas aprendem e criam cultura.

Escola: E.M.E.I São Judas Tadeu
Capacidade total de alunos: 172 alunos
Total de matrículas: 172 alunos
Possibilidade máxima de frequência e atendimento diário (30%)

Breve esquematização do retorno às aulas presenciais:

A previsão de retorno às aulas presenciais obedecerá as orientações da 
Secretaria Estadual de Educação, bem como da Secretaria de Saúde e 
Diretoria Regional de Saúde da Macroregião de São José do Rio Preto.

Turma Dia(s) da semana e horário das aulas

Pré II

Segunda- feira
1° Turma

Horário da aula 
presencial: 07h00min às 
09h00min

Merenda/Intervalo:

09h00min às 09h20min

2o Turma

Horário da aula presencial: 
09h30min às 1 lh30min

Merenda/Intervalo:

11 h3 Omin às 119h5 Omin



Saída: 09h20min

Saída: llh50min

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Terça-feira, Quarta-feira

Quinta-feira, Sexta- feira

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Quarta-feira

1° Turma 2o Turma

Horário da aula Horário da aula presencial:
presencial: 07h00min às 09h30min às 1 lh30min
09h00min

Merenda/Intervalo:
Merenda/Intervalo:

11 h30min àsl 19h50min
09h00min às 09h20min

Saída: llh50min
Saída: 09h20min

Quinta-feira, Sexta- feira

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Terça-feira

Quarta- feira
1° Turma 2o Turma

Horário da aula Horário da aula presencial:
presencial: 07h00min às
09h00min

09h30min às 1 lh30min

Maternal II Merenda/Intervalo:
Merenda/Intervalo:

1 lh30min àsl lh50min
09h00min às 09h20min

Saída: llh50min
Saída: 09h20min
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Quinta-feira, Sexta- feira

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Terça-Feira

Quinta- feira
1° Turma 2o Turma

Horário da aula Horário da aula presencial:
presencial: 07h00min às
09h00min

09h30min às 1 lh30min

Maternal I Merenda/Intervalo:
Merenda/Intervalo:

lh30min àsl 19h50min
09h00min às 09h20min

Saída : 1 lh50min
Saída: 09h20min

Quarta-feira, Sexta- feira

Sala de 
atividades 

Complementares

Sexta- feira
1° Turma 2o Turma

Horário da aula
presencial: 07h00min às 
09h00min

Horário da aula presencial:
09h30min às 1 lh30min

Merenda/Intervalo:

09h00min às 09h20min

Merenda/Intervalo:

1 lh30min àsl 19h50min

Saída: 09h20min
Saída: llh50min

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Terça-feira

Quarta-feira, Quinta-feira

*As Turmas de Berçário I e Berçário II e do atendimento de Creche não estão previstas 
neste Plano de Retomo, considerando que ainda não há previsão de volta para estas Turmas.51



Plano de Retorno às aulas presenciais- Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental compreende o momento de conquista de 
conhecimento, aprendizagens múltiplas e cultura, bem como o 
desenvolvimento das habilidades e competências nas áreas de Ciências da 
Natureza, Matemática, História, Geografia, Lingua Portuguesa. Além disso é o 
espaço temporal para o ganho e interações nas disciplinas de Arte e Educação 
Física mais profundamente.

Escola: E.M Edison Rodrigues dos Santos Júnior
Capacidade total de alunos: 256 alunos
Total de matrículas: 256 alunos
Possibilidade máxima de frequência e atendimento diário (30%).

Breve esquematização do retorno às aulas presenciais:

A previsão de retorno às aulas presenciais obedecerá as orientações da 
Secretaria Estadual de Educação, bem como da Secretaria de Saúde e 
Diretoria Regional de Saúde da Macroregião de São José do Rio Preto.
Turma Dia(s) da semana e horário das aulas

Segunda- feira
1° Turma 2o Turma

Horário da aula presencial:
07h00min às 09h00min

Horário da aula presencial:
09h30minàs llh30min

1° Ano
Merenda/Intervalo: Merenda/Intervalo:

09h00min às 09h20min 1 lh30min àsl lh50min

Saída: 09h20min Saída: llh50min
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Aulas online via app de celular e mídias diversas: Terça-feira, Quarta-feira,

Quinta-feira, Sexta- feira.

Terça- feira
1° Turma 2o Turma

Horário da aula presencial:
07h00min às 09h00min

Horário da aula presencial:
09h30min às 1 lh30min

2o Ano
Merenda/Intervalo: Merenda/Intervalo:

09h00min às 09h20min 1 lh30min àsl 19h50min

Saída: 09h20min Saída : 1 lh50min

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Quarta-feira,

Quinta-feira, Sexta- feira

Quarta- feira
1° Turma 2o Turma

Horário da aula presencial:
07h00min às 09h00min

Horário da aula presencial:
09h30min às 1 lh30min

3o Ano
Merenda/Intervalo: Merenda/Intervalo:

09h00min às 09h20min 1 lh30min àsl 19h50min

Saída: 09h20min Saída: llh50min

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Terça-feira,

Quinta-feira, Sexta- feira

4o Ano
Quinta- feira

1° Turma 2o Turma

Horário da aula presencial: Horário da aula presencial: 53



Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Terça-feira,

07h00min às 09h00min 09h30min às llh30min

Merenda/Intervalo: Merenda/Intervalo:

09h00min às 09h20min 1 lh30min àsl 19h50min

Saída: 09h20min Saída: llh50min

Quarta-feira, Sexta- feira

Sexta- feira
1° Turma 2o Turma

Horário da aula presencial:
07h00min às 09h00min

Horário da aula presencial:
09h30min às 1 lh30min

Merenda/Intervalo: Merenda/Intervalo:

09h00min às 09h20min 1 lh30min àsl 19h50min

Saída: 09h20min Saída: llh50min

Aulas online via app de celular e mídias diversas: Segunda-feira, Terça-feira,

Quarta-feira, Quinta-feira



Orientações diversas aos Pais/Responsáveis, Alunos, Professores 
e Equipes de Gestão Escolar da Rede Municipal de Educação de 

Paranapuã:

1- As avaliações diagnosticas de aprendizagem deverão ser feitas 
presencialmente, com todos os Alunos do Ensino Infantil, preferencialmente o 
Pré II e Fundamental e possuem caráter obrigatório nesta fase de retomo, 
respeitando o calendário de presença de cada Aluno na Escola, de acordo com 
o que for estipulado pela Unidade Escolar.

2- Em caso de insegurança e/ou por vontade própria da Família, após a 
realização da Avaliação Diagnostica de Aprendizagem, os alunos que deixarem 
de frequentar as aulas presenciais poderão continuar o desenvolvimento de suas 
atividades completamente on-line, desde que o responsável faça a solicitação 
junto à Escola.

3- As Secretarias Municipais de Educação e Saúde realizarão reuniões 
periódicas para a discussão das práticas adotadas ao cuidado com a saúde e a 
sanitização dos ambientes, bem como fará o levantamento de casos suspeitos, 
negativos e confirmados e divulgará em seus boletins diários, para consulta dos 
Pais/Responsáveis e Alunos.

4- Todos os pais terão canal aberto via telefone e app de celular para contato 
com as Equipes de Gestão das Escolas e da Secretaria Municipal de Educação, 
para esclarecimentos sobre os protocolos de retomo das aulas e do transporte 
escolar.

Paranapuã, 03 de Maio de 2021
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