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Fortaleza



Criação de Grupo de trabalho envolvendo currículo, 
gestão, infraestrutura e insumos. 

Escuta ativa dos gestores escolares. 

Escuta dos professores, por meio do Sindiute. 

Aplicação de diagnóstico em todas as unidades de ensino para identificar 
necessidades relativas à estrutura física, medidas sanitárias 
e situação de saúde dos profissionais da Educação.

Estratégias para elaboração do 
plano de retorno às aulas presenciais



Articulação com a SMS para elaboração dos protocolos sanitários.

Participação nas discussões promovidas pelas entidades Undime Ceará e Seduc. 

Participação no Comitê Estadual Consultivo que trata do plano 
de retomada das atividades presenciais.

Pesquisas e estudos de documentos nacionais e internacionais.

Plano de retomada dos serviços públicos do Município de Fortaleza.

Estratégias para elaboração do 
plano de retorno às aulas presenciais



Segurança

      Áreas ventiladas;

      Uso de EPIs por profissionais e estudantes; 

      Protocolos de higienização, desinfecção de ambientes e superfícies;

      Distanciamento, conforme recomendado no protocolo sanitário;

      Restringir o acesso de pessoas externas;

      Comunicação frequente com as famílias dos estudantes sobre estado de saúde;

Diretrizes a serem observadas no plano 
de retorno às aulas presenciais (em elaboração)



Segurança

      Implementar procedimentos de triagem da entrada dos estudantes 
      e profissionais, bem como, de pessoas externas autorizadas, incluindo:
             a) aferição de temperatura; 
             b) exigência da utilização de máscara; 
             c) assegurar a limpeza das mãos com álcool em gel ou água e sabão.

      Rastreamento de estudantes e profissionais sintomáticos; 

      EPIs definidos por funções executadas na unidade de ensino;

      Formação dos profissionais e estudantes em protocolos sanitários.

Diretrizes a serem observadas no plano 
de retorno às aulas presenciais (em elaboração)



Diretrizes a serem observadas no plano 
de retorno às aulas presenciais (em elaboração)

Acolhimento socioemocional para estudantes, profissionais e família;

Ampliação do apoio psicológico para os profissionais da educação;

Organização das rotinas pedagógicas dos estudantes, conforme cada etapa 
de ensino (acolhimento, tempos de alimentação e higiene, a organização 
dos contextos de aprendizagens e seções com seus respectivos materiais);

Elaboração de um plano de Avaliação diagnóstica inicial, seguida de programas 
de recuperação e fortalecimento da aprendizagem;



Diretrizes a serem observadas no plano 
de retorno às aulas presenciais (em elaboração)

Plano de reposição de conteúdos para alunos não atendidos 
(total ou parcial) com as aulas remotas;

Estratégias para permanência dos estudantes;

Adoção de protocolos de busca ativa para os estudantes 
que não participaram das aulas remotas.

Estratégias de comunicação do plano para a comunidade escolar 
(campanhas educativas, cartilhas, etc.).


