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APRESENTAÇÃO  
 

 Olá!  
Saudade dos bons momentos que passamos juntos... 
Das conversas e brincadeiras na escola. 
Dos colegas, dos projetos, gincanas e simulados. 
De aprendermos juntos, trocando experiências e afetos. 
 

O Plano prevê o retorno às aulas presenciais das escolas públicas municipais, em regime de revezamento semanal, gradual e em etapas, no 

contexto de pandemia da Covid-19, para fins de prevenção e controle da transmissão do novo Coronavírus enquanto perdurar o estado de emergência de 

saúde pública. O objetivo do Plano é subsidiar o planejamento das unidades escolares nos processos envolvidos de retorno às aulas presenciais, 

contemplando aspectos pedagógicos, psicossociais, administrativos e sanitários, apoiando-se nos quatro pilares de uma educação para o século 21 que 

são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser; momento propício a (re)pensar as práticas pedagógicas. 

A deliberação sobre datas para o retorno às atividades presenciais será dada, pela Secretaria da Saúde (Sesa), Administração Municipal e Comitê 

Municipal do Plano de Retomada e, com isso, as unidades escolares deverão observar procedimentos técnicos e sanitários que possibilitem a volta com 

segurança da comunidade escolar, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano. 

 

 



S A    PREMI A  Assegurar o princípio da equidade 
na garantia dos direitos, 

considerando as desigualdades 
e os contextos 

 
 
 

Parar fazer cumprir o intuito 
descrito nesta premissa e 
realizar o prosseguimento das 
atividades da Rede, à luz de 
reflexões sobre os cenários mais 
plausíveis e dos problemas e 

 
 
 

riscos identificados e analisados 
diante do contexto de 
pandemia, foram desenhados 
objetivos gerais e resultados 
esperados da primeira fase da 
retomada. 



TRATÉGICOS 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 
 
 
 

 

Para este plano, que terá duração 
de 1 ano a partir de seu 
lançamento, foram definidos 5 
objetivos estratégicos, que se 
caracterizam, grosso modo, como 
as metas gerais e amplas da Rede 
e devem estar diretamente 
relacionadas à premissa. Espera- 
se que, a cada objetivo 

alcançado, a educação cedrense 
se aproxime dos cenários 
observados antes da crise e que 
ganhe impulso para avançar na 
garantia dos direitos. 

Os objetivos desenhados são: 

 



 

1. Acolher social e emocionalmente estudantes e 
profissionais da educação; 

2. Impulsionar perspectivas efetivas de ensino-aprendizagem 
para todas e todos; 

3. Preservar a trajetória acadêmica dos estudantes; 

4. Possibilitar condições sanitárias; 



 

Matriz de Ações e 
Responsabilidades 

 
 
 

O que teremos que  fazer 
enquanto Rede para alcançar os 
objetivos e resultados 
supracitados? De quem será a 
responsabilidade de cada ação? O 
que precisa ser articulado? Neste 
capítulo, serão justapostas as 
linhas de ação, seu detalhamento 

e os/as responsáveis para a 
implementação. 

Para orientar o desenvolvimento 
deste movimento de 
planejamento e facilitar o 
endereçamento de tal arranjo, 
foram instituídas 5 dimensões de 
gestão, a saber: 

 
 

A. Gestão de Crise e Governança Estratégica 

B. Administrativo-Financeira 

C. Segurança Sanitária 

D. Pedagógica 

E. Gestão de Pessoas 
 

 

Para cada dimensão, foi definida 
uma série de linhas de ação, 
macro-ações, detalhamentos das 

ações e responsáveis. Este é o 
conjunto de conteÚdos que serão 
abordados a seguir. 

 



  

GESTÃO DE GOVERNANÇA | Comitês de Governança 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Participar do Comitê 
municipal de 
Enfrentamento à 
Pandemia do 
Coronavírus no 
Município de Cedro. 

Avaliar e deliberar sobre ações relacionadas ao enfrentamento do novo coronavírus,  
coordenado pelo poder executivo e secretaria municipal de Saúde em que a SME tem 
assento. 

SME 

 
 

Constituir Comitê 
Municipal para 
elaboração, 
implementação, 
acompanhamento e 
monitoramento das 
ações do Plano de 
Retomada das 
Atividades 
Presenciais 

 
 
 

Reunir-se com o Comitê formado e presidido pela SME, com membros indicados pelos 
órgãos: Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia 
Social, Conselho Municipal de Educação, Conselho do FUNDEB, Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais, Representante do Conselho Tutelar, Representante do Conselho de 
Alimentação, Representante de Estudantes, Representante de pais e responsáveis, 
representante do ministéro Público, Representante do Núcleo Gestor das Escolas 
Municipais, Representante das Escolas Estaduais, Representante das Escolas Privadas. 

 

 



  

 
 
  

 Participar do Comitê o qual será presidido pelo coordenador(a) da Crede, sendo 
membros indicados: os(as) articuladores(as), os(as) orientadores(as) da CECOM, Os 
gerentes do PAIC, Coordenador Regonal da Saúde, Conselho municipal Educação 
e os Secretarios Municipais de Educação, 1(um) diretor escolar para cada 
categoria de escola,  1(um) professor Indicado pela APEOC,  1 (um) estudante, 
1(um) servidor e 1(um) pai/responsável 

Atribuições: 

Análise e deliberações sobre os temas do plano de retomada das atvidades 
presenciais das redes municipais. 

SME 

 



  

Instituir Comitê composto pelo nÚCleo gestor, membros do Conselho Escolar, unidade 
executora. 

Atribuições: 

- coordenar as discussões sobre o Plano com os demais membros da comunidade 
escolar; 

- definir as estratégias para implementar o Plano de Retomada, observando a 
necessidade de adequações curriculares e de organização do trabalho que serão 
necessárias, envolvendo a comunidade escolar para realização e validação das medidas; 

- orientar a identificação dos alunos que não retornaram às atividades presenciais; 

- articular-se com o Comitê Regional para dirimir dÚVidas e recorrer diante de 
intercorrências; 

- articular-se com a rede municipal de saÚde, orientado pela SME, com a rede local 
de saÚde; 

- articular-se com a Secretaria Municipal de Educação sobre questões relacionadas ao 
transporte escolar e organização do calendário letivo, dentre outras; 

- comunicar para toda a comunidade escolar as ações sobre o Plano de Retomada; 

- Responder aos órgãos de controle, quando provocados; 

- Abrir canal permanente de escuta para estimular a participação dos atores da escola 
no processo de tomada de decisão quanto às demandas escolares referentes à 
execução do Plano de Retomada; 

- Reorganizar o calendário letivo, considerando os componentes curriculares, realizar 
ainda articulação com o Conselho Municipal de Educação  

  

Escola 
 



 

GESTÃO DE GOVERNANÇA | Fóruns Setoriais 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Fórum Municipal 
com diretores(as) 
escolares para 
acompanhamento e 
avaliação da 
implementação do 
Plano de Retomada 

Realizar, quinzenalmente, Fórum Municipal Virtual com diretores(as) escolares 
para acompanhar e avaliar a implementação do Plano de Retomada, levando em 
consideração as necessidades e as sugestões das escolas, de forma que este 
monitoramento seja realizado constantemente pelos(as) gestores(as) escolares. 

SME/ESCOLA 

Constituir o Grupo de 
Trabalho com técnicos 
indicados pela SME 
para sistematização e 
acompanhamento da 

Constituir Grupo de Trabalho composto por técnicos da SME com as seguintes 
atribuições: 

- Analisar as contribuições dos diferentes segmentos sobre os cuidados a serem 
tomados para a retomada das atividades presenciais. 

SME 

implementação do 
Plano de Retomada 
das Atividades 
Presenciais 

- Sistematizar o Plano de Retomada das Atividades Presenciais; 

- Atualizar as orientações ao longo da implementação do Plano com emissão de Notas 
Técnicas. 

 

 
 

 

GESTÃO DE GOVERNANÇA  | Calendário Escolar 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Necessidade de 
reordenação do 
calendário escolar 
2020 

Adequar o calendário escolar, em articulação com as escolas, para promover o 
alinhamento, atentando para as Escolas que não estão ofertando estudos 
domiciliares para reorganização do calendário letivo. 

SME/Escola 

  

 

 

 



 

GESTÃO DE GOVERNANÇA | Comunicação 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Plano de 
Comunicação da 
Retomada das 
Atividades Presenciais 

- Construir um plano de comunicação para as famílias/responsáveis sobre a rotina 
escolar e sobre o ensino híbrido/flexível, segundo o Plano de Retomada das Atividades 
Presenciais, em parceria com o Conselho Municipal de Educação (CME) e Sindicato 
dos Servidores Públicos Municipais de Cedro (SSPMC. 

- Desenvolver plano de comunicação visual, em diferentes formatos, observando as 
peculiaridades do pÚblico-alvo. 

- Promover diálogo, por meio de diferentes veículos de comunicação, tais como rádios 
locais e redes sociais, com foco na comunicação aos pais/responsáveis. 

- Elaborar orientações aos pais/responsáveis sobre os protocolos de higienização e 
desinfecção, bem como o uso de equipamento de proteção individual (EPI), em 
diferentes formatos de divulgação. 

- Comunicar, de forma ampla e eficiente, a impossibilidade do uso do ambiente escolar 
pela comunidade para fins recreativos, esportivos e outras atividades que possam gerar 
aglomerações. 

SME 

Estabelecer a sensação 
de segurança na 
escola 

Serão ações desenvolvidas pelo Comitê Escolar e /ou pelo NÚCleo Gestor: 
- Instituir uma Equipe Escolar de Acolhimento com a participação do nÚCleo gestor, 
professores, funcionários e estudantes. 

- Elaborar rotina de segurança sanitária em cada escola levando em consideração suas 
realidades. Os protocolos deverão ser embasados nos documentos oficiais 

Escola 

encaminhados pela SME. 

- Promover encontros virtuais pré-retorno,  por meio das plataformas  online, 
comunicados oficiais (cartas às famílias) e outros canais de informação com o intuito de 
dialogar e divulgar previamente as rotinas de segurança sanitária  que serão  adotadas 
pela escola. 

- Comunicações visuais e multimídia sobre os protocolos de segurança sanitária e 
situação epidêmica (informes, cartazes, mídias sociais). Sugestão: parceria com os 
órgãos colegiados na elaboração e disseminação das informações sanitárias. 

- Rodas de conversa sobre os protocolos de segurança sanitária, conforme Nota Técnica 
nº 01, que tratará do Protocolo de Segurança Sanitária.  
- Palestras com profissionais da saÚde. 



 

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Orçamento 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Elaborar o plano de 
aquisições e 
investimentos dos 
recursos disponíveis 
para as prioridades 
relacionadas à 
retomada das 
atividades presenciais 

-  Elaborar e acompanhar o cumprimento do planejamento financeiro - recursos 
municipais, recursos Federais de acordo com a Portaria 1857 de 28 de julho, que dispões 
sobre a transferência de incentivos financeiros aos municipios para combate a 
emergência em saúde pública de importância Nacional (ESPIM) em decorrência da 
infecção humana pelo Novo Corona Virus/COVID19, considerando as escolas públicas da 
rede de ensino e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)*- voltado para as 
aquisições e investimentos necessários para a boa implementação do Plano de 
Retomadas das Atividades Presenciais. 
*Conforme orientação da Secretaria da Educação e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

SME/SMS (PSE) 

Reforço da estrutura e 
das condições de 
higiene das escolas na 
retomada para 
prevenir a continuação 

- Realizar levantamento de orçamento: quantidade x custos x nº pessoas por escola; 

- Realizar estudo e avaliação da estrutura física da Rede a fim de organizar o espaço 
mediante protocolo de segurança sanitária, conforme detalhamento da Nota Técnica nº 
01. 

SME 

da disseminação do 
vírus 

 

 

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | Segurança sanitária 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Adquirir e distribuir 
EPIs para uso por 
estudantes,  
professores e 
servidores 

- Planejar a aquisição e distribuição de EPIs, após levantamento das quantidades 
necessárias e custos, para uso por estudantes, professores e servidores, levando em 
consideração as especificidades de cada grupo. 

- Planejar a aquisição e distribuição de EPIs para servidores que trabalham na limpeza e 
conservação dos ambientes, bem como os manipuladores de alimentos. 

SME 



 

Redimensionar o uso e 
as quantidades de 
material de limpeza e 
higiene necessários 
para executar a 
higienização dos 
ambientes 

- Levantar as quantidades necessárias de insumos (sabão,sabonete líquido, água 
sanitária) e as previsões de custos considerando o nÚmero de pessoas por escola 
(alunos, servidores e professores) e a tipificação da escola. 

- Orientar as escolas no mapeamento, redimensionamento e aquisição de material de 
limpeza e higiene mais adequados para a desinfecção dos ambientes. 
 

 

- Equipar as escolas com pontos de higienização acessíveis, disponibilizando 
dispenser reservatório, sabonete liquido e ou álcool em gel 70%. 

- Adquirir pias para colocar em pontos estrategicos de acordo com levantamento 
feito pelas escolas/SME.  

 

 

- Orientar as escolas a elaborarem um calendário sistemático de limpeza e manutenção 
dos equipamentos de ar-condicionado, considerando os protocolos de limpeza, 
conforme Nota Técnica nº 01 que tratará sobre o Protocolo de Segurança Sanitária. 

- Operacionalizar a manutenção de limpeza dos equipamentos de ar-condicionado. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   SME 



 

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | Reordenamento dos espaços 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
comunidade escolar 

 

   

 

Identificar os itens para sinalizar os ambientes e o distanciamento necessários 
entre membros da comunidade escolar, com a devida atenção aos protocolos de 
uso dos refeitórios e orientação quanto aos intervalos. 

 

 

   
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

   

 Elaborar e implementar protocolo de atendimento e circulação para a comunidade 
Escolar, que busca material de escrituração ou atendimento com a gestão escolar, 
considerando as diretrizes sanitárias estaduais e as especificidades de cada escola. 
Obs: Para realizar essa ação, verificar detalhamento na Nota Técnica nº 01 que 
tratará sobre o Protocolo de Segurança Sanitária.  

 
 

 
 

Mapear as áreas 
de circulação e 
convivência 

Elaborar e 
implementar 
protocolo de 

atendimento e 
circulação da 
comunidade 

escolar 

Escola 

Escola 
 

Escola 
 



 

  
 
 

SEGURANÇA  SANITÁRIA  |   Procedimentos  perante  casos  suspeitos  de   Covid-19 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Elaborar Diretrizes 
intersetoriais de 
procedimentos diante 
de pessoas com 
sintomas 

- Elaborar, em articulação entre Secretária da SaÚde (SMS) e SME, as diretrizes de 
como proceder diante de um servidor ou discente com sintomas da Covid-19 para 
assegurar a saÚde e bem-estar da comunidade escolar. 

- Articular com a SMS recomendações a serem tomadas de acordo com o nível de 
infecção da Covid-19 

SME / SMS 

 



 

   

 

 

 

Estabelecer como parâmetro a circulação simultânea de no máximo 3 pessoas considrando 
a quantidade de matricula da escola 

 

 

Escola 

SEGURANÇA SANITÁRIA | Distanciamento social nos espaços da escola 
 

 

- Proporcionar ambiente para alimentação escolar (lanche e almoço, quando existir), 
evitando aglomeração dos estudantes, prevendo as normas de distanciamento e 
higienização, bem como a utilização dos utensílios (copos, talheres e pratos) de forma 
segura. 

Obs: Para realizar essa ação, verificar detalhamento na Nota Técnica nº 01 que tratará 
sobre o Protocolo de Segurança Sanitária. 

 
- Estabelecer, conforme a densidade e a estrutura física dos ambientes escolares, uma 
medida de distanciamento mínimo de segurança, na fase inicial de retomada. 

- Organizar as salas de aula, de forma a manter a distância mínima de segurança, 
considerando a enturmação e o padrão de sala de aula de cada prédio escolar. 

- Definir a quantidade de alunos por turma, considerando o tamanho dos espaços 
educativos: sala de aula, laboratórios, sala de professores, refeitório etc. 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica nº 01 que tratará 
sobre o Protocolo de Segurança Sanitária. 

 

Escola Reorganizar os 
espaços escolares 

Escola Estabelecer 
distanciamento 
mínimo entre os 
estudantes nos 
espaços da escola 



 

SEGURANÇA SANITÁRIA | Protocolo de higienização e assepsia diária 
 

Macro-ação Ação/Detalhamento Responsável 

Definir regras e 
protocolos sobre uso 
comum do bebedouro 

- Adequar os bebedouros, retirando o disparo para boca e instalando torneiras, 
tornando obrigatória a utilização de garrafinhas individuais ou outros utensílios. 

Escola 

Instruir os funcionários 
responsáveis pela 
limpeza, higienização 
dos ambientes da 
escola e manipulação 
de alimentos 

- Promover formações e/ou orientações sobre o modo adequado conforme os 
protocolos de higienização e assepsia necessários à rotina escolar. 
- Estabelecer protocolo de higienização mais rígido para realizar a limpeza dos itens de 
alimentação na escola. 

- Acompanhar, em articulação com as empresas, a oferta de alimentação nas Escolas 
Municipais, considerando as condições estabelecidas para as demais escolas da 
rede. 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica nº 01 que tratará 
sobre o Protocolo de Segurança Sanitária. 

SME/Escola 

Elaborar rotinas de 
limpeza e higienização 
nos ambientes das 
Escolas 

- Estabelecer rotina de limpeza e higienização dos ambientes escolares. 

- Sistematizar o acompanhamento da limpeza e higienização. 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica nº 01 que tratará 
sobre o Protocolo de Segurança Sanitária. 

SME/SMS 

Higienização diária dos 
transportes escolares e 
transporte da SME 

- Estabelecer rotina de limpeza e higienização do transporte escolar  

- Estabelecer regras procedimentais sanitárias de uso do transporte escolar de acordo 
com a organização da retomada de alunos. 

SME 

 - Levantar custos sobre a higienização dos transportes Seduc/Crede/Sefor.  

- Articular com as empresas contratadas a higienização dos veículos. 



 

   

PEDAGÓGICO | Plano de Acolhimento 
 

 

Planejar e elaborar as 
rotinas pedagógicas 
para acolhimento aos 
professores, 
servidores e 
adaptação ao modelo 
híbrido de ensino. 

- Implementar rotinas pedagógicas para acolhimento aos professores, 
servidores e estudantescom ações voltadas para o fortalecimento das 
competências socioemocionais. 
 

- Articular ações com as APC’s (Associação de Pais e Comunitários).  

- Obs: Para a realização dessas ações, ver detalhamento da Nota Técnica nº 03, 
que tratará sobre as Diretrizes Pedagógicas. 

Articulado com o Comitê Escolar: 

- Realizar a busca ativa dos estudantes ausentes e suscetíveis ao abandono e à evasão, 
por meio das ações da SME e Escola. 

Obs: para maior detalhamento, verificar Nota Técnica nº 03, que tratará sobre as 
Diretrizes Pedagógicas. 

- Reunir-se para deliberar sobre a recuperação e inclusão dos estudantes que 
não conseguiram estabelecer relação pedagógica no período de suspensão das 
atividades presenciais. 

Obs: para maior detalhamento verificar Nota Técnica nº 03, que tratará sobre as 
Diretrizes Pedagógicas. 

Escola 

Escola/SME  



 

- Realizar rodas de conversa, círculos de construção de paz e oficinas de comunicação 
não-violenta para acolher sentimentos e necessidades de professores, estudantes e 
funcionários. 

- Oferecer, por meio dos professores em articulação com a gestão escolar, atendimento 
individual aos estudantes, contemplando as Competências Socioemocionais: resiliência 
emocional, autogestão e amabilidade, realizando encaminhamentos em articulação 
com as redes de proteção, conforme necessidade. 

Obs: Para a realização dessas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica nº 03 que 
tratará sobre as Diretrizes Pedagógicas. 

 

Em articulação com o Comitê Escolar: 

- Realizar reuniões com as famílias, tendo como pautas: o protocolo de biossegurança e 
o ensino híbrido. 

- Realizar seminário com as famílias, tendo como pautas: os novos desafios da 
educação, o compartilhamento de informações e as experiências de estudos remotos. 

Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento nas Notas Técnicas nº 01 que 
tratará sobre o Protocolo de Segurança Sanitária e a Nota Técnica nº 03 que tratará das 
Diretrizes Pedagógicas. 

SME/Escola 

Escola 

 

Fortalecer a parceria 
família-escola 



 

   

PEDAGÓGICO | Diretrizes para Elaboração do Plano de Adequação Curricular 
 

 

Adequar o currículo 
escolar às 
aprendizagens básicas 
previstas para cada 
etapa no ano letivo de 
2020 

Em processo coletivo, envolvendo os diferentes segmentos da comunidade educativa, 
durante a primeira semana de retomada das atividades presenciais, a escola deverá 
eleger objetos de conhecimentos/conteÚdos que devem guiar a ação pedagógica em 
cada componente curricular/área do conhecimento, enquanto for mantido o ensino 
híbrido, tendo como referência a Matriz Curricular a luz da BNCC/DCRC. 

- Realizar avaliação diagnóstica.  
- Revisar os conteÚdos abordados no período de aulas não presenciais. 

- Replanejar as atividades pedagógicas, de acordo com a necessidade dos estudantes, 
tendo como foco os alunos da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, 
bem como aqueles que não tiveram acesso ao ensino remoto. 
Obs: Para a realização dessas ações ver detalhamento da Nota Técnica nº 03 que tratará 
sobre as Diretrizes Pedagógicas. 

 
   

Escola 



 

   

PEDAGÓGICO | Avaliação do processo de ensino e aprendizagem escolar 
 

 

Realizar avaliação 
diagnóstica, com 
objetivo de identificar 
atuais níveis de 
aprendizagem dos 
alunos, intervindo para 
a recuperação da 
aprendizagem, 
quando necessário 

Como desdobramento do Plano de Adequação Curricular: 

- Elaborar avaliação diagnóstica, por série e componente curricular; a partir da seleção 
dos objetos de conhecimentos considerados pré-requisitos em cada etapa de ensino, 
com suporte na Matriz de Referência Curricular da Seduc. 

- Delinear estratégias e metodologias para a aplicação da avaliação diagnóstica, 
conforme as especificidades das unidades escolares. 

- Aplicar a avaliação diagnóstica, no período definido na reorganização do calendário 
escolar. 

- Organizar intervenções pedagógicas de ensino e aprendizagem, de acordo com 
agrupamentos de alunos e suas necessidades educativas observadas. 

- Realizar processo de recuperação da aprendizagem inicial e de nivelamento, quando 
necessário. 

 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento nas Notas Técnicas nº 01 que 
tratará sobre o Protocolo de Segurança Sanitária e a Nota Técnica nº 03 que tratará das 
Diretrizes Pedagógicas. 

 

   

Desenvolver 
estratégias de 
avaliação formativa e 
somativa 

 

A Nota Técnica nº 03 que trata sobre as Diretrizes Pedagógicas apresentará orientações 
específicas sobre a avaliação diagnóstica de retorno, sobre a avaliação formativa, isto é, 
processual e sobre a avaliação somativa, isto é, de término dos períodos letivos. 

Escola 

Escola 



 

   

PEDAGÓGICO | Organização do retorno às atividades presenciais 
 

 

O processo de retomada será organizado em três fases, considerando as orientações da 
vigilância sanitária estadual e de cada município: 

- 1ª FASE: organizar até 25% da capacidade de atendimento da escola, por turno. 

- 2ª FASE: organizar até 50% da capacidade de atendimento da escola, por turno. 

- 3ª FASE: organizar até 100% da capacidade de atendimento da escola, por turno. 

Obs 1: A quantidade de alunos por turno dependerá da quantidade de profissionais que 
poderão estar presencialmente na escola. 

Obs 2: Deverá ser considerada, também, a quantidade de alunos por sala de acordo 
com as dimensões físicas, atentando para o distanciamento de 1,5m a 2m entre os 
ocupantes, conforme detalhamento na Nota Técnica nº 01 que tratará sobre o 
Protocolo de Segurança Sanitária. 

Obs 3: Considerar os alunos que, por conta de comorbidades ou características que os 
incluam em grupos de risco, deverão ter atividades predominantemente remotas, 
conforme detalhamento na Nota Técnica nº 03 que tratará sobre as Diretrizes 
Pedagógicas. 

 

SME 

atividades presenciais 



 

   

PEDAGÓGICO | Estratégias Pedagógicas - Ensino Híbrido 
 

 

Utilizar o ensino 
híbrido (presencial + 
uso das tecnologias 
educacionais e digitais) 
como metodologia 
pedagógica 

 
 
 
 

Considerando as fases de retomada, orienta-se que os seguintes grupos sejam 
prioritariamente atendidos em atividades presenciais: 

1. Estudantes que não conseguiram desenvolver atividades remotas no período de 
suspensão das aulas presenciais (não alcançados); 

2. Estudantes dos 9º ano do Ensino Fundamental. 

 
Ação 2 

A proporcionalidade entre ensino presencial e complementação mediada por 
tecnologias ou não (remota) será definida por cada unidade escolar, em articulação com 
a SME, observando as seguintes possibilidades: 

1. A escola organizará grupos de alunos que deverão ter atividades presenciais durante 
uma semana, alternando com outros grupos nas semanas seguintes, devendo  
desenvolver atividades remotas quando não estiverem em atividades presenciais. 

2. Os alunos que participarem de atividades presenciais durante uma semana deverão 
ter atividades remotas, obrigatoriamente, na semana seguinte. 

Obs: Não será permitido o rodízio diário entre grupos de alunos por conta do risco de 
aumento de contágio, conforme as orientações sanitárias. 
Ação 3 

Recursos pedagógicos para as atividades remotas: 

- Utilizar os recursos de multimídias, informática e mídias digitais para a dinamização 
das aulas. 

 
  Ação 1 
 

             SME 



 

   

- Desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem que contemplem as possibilidades 
para a utilização desses recursos. 

- Nortear atividades de estudo e pesquisa, que serão desenvolvidas de forma remota, 
com o uso das tecnologias educacionais e digitais como forma de complementar as 
atividades presenciais. 

- Utilizar o livro didático como principal ferramenta de apoio aos estudos. 

- Utlizar matériais complementares (material estruturado MAISPAIC e da Editora).  

- Dar continuidade ao uso das ferramentas do G-Suite (Classroom, Drive, Forms, Meet, 
Chat, Planilhas, Documentos,  Sites,  Contatos,  Gmail),  redes  sociais,  YouTube, 
Whatsapp, sites para pesquisa. 

 

Ação 4 

Organização dos espaços físicos: 

- Sistematizar as atividades pedagógicas de reforço, utilizando ambientes da escola 
como: pátio, quadra, salas de leitura e etc. 

 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS | Capacitação dos servidores 
 

 

- Realizar encontros de engajamento, motivação e desenvolvimento da nova 
organização letiva, antes e durante a execução das atividades presenciais, com 
atualização sistemática, para gestores, professores, servidores e comunidade escolar. 

- Realizar momentos para orientações, antes e durante a execução das atividades 
presenciais, com professores e funcionários, sobre os protocolos de medidas sanitárias 
necessárias para o retorno das atividades presenciais organizados pelo nÚCleo gestor. 

- Realizar formações para os professores para o fortalecimento do ensino híbrido, por 
meio de cursos voltados ao desenvolvimento de competências digitais. 

- Realizar ações formativas de acolhimento e reintegração dos docentes, mediante 
iniciativas de formação para o trabalho no retorno às atividades presenciais. 

- Realizar a sensibilização prévia com os motoristas do transporte escolar da rede e 
tercerizados como ação do plano de apoio socioemocional e do protocolo de 
medidas sanitárias. 

 

SME/Escola Promover ações de 
engajamento dos 
profissionais para o 
retorno das atividades 
presenciais 



 

   

   

e  
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e   levantamento   e    ê  e  e e 
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 e  e  atestado e ou laudos  de acordo com as  orientações  sanitarias  da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

GESTÃO DE PESSOAS | Remanejamento de servidores no cenário de retomada às atividades pesenciais 

 

- Elaborar estratégias para os professores que continuarão executando suas atividades  
na forma remota e/ou escala de profissionais que estarão na forma presencial. 

 
- Reordenar o quadro docente diante das necessidades identificadas em diagnóstico dos 
profissionais do grupo de risco, inclusive com remanejamento dos professores lotados 
nos ambientes de aprendizagem. 

 

GESTÃO DE PESSOAS | Condições iniciais de SAÚDE dos professores e demais servidores 

 

 

 

 
 

   

Escola 
 



 

   

   

Preservar direitos 
assegurados 

- Esclarecer sobre a garantia dos direitos assegurados aos(às) professores(as) e 
servidores(as), não sendo negado ou tirado nenhum direito a estes(as) profissionais.  

SME 

GESTÃO DE PESSOAS | Condições de SAÚDE dos professores e demais servidores, após a 
retomada das aulas presenciais 

 

 

Acompanhar e 
fortalecer o trabalho 
presencial, 
considerando aspectos 
da saÚde física e 
socioemocional dos 
profissionais 

- Realizar oficinas virtuais coletivas, para o apoio socioemocional para equipes 
SME, gestores, professores e servidores. 

- Supervisionar o trabalho dos Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs), considerando os 
diversos cenários de retomada das atividades presenciais, obtidos a partir do diagnóstico 
realizado. 

- Realizar lives com psicólogos(as) direcionadas ao fortalecimento do 
autoconhecimento. 

 
   

 

 

GESTÃO DE PESSOAS | Direitos dos servidores 

 

 

 

 
  

 

SME 



 

 
 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 

A crise do coronavírus terá efeitos perenes sobre a forma de aprender. O isolamento está criando novos hábitos e 

comportamentos, tanto nas famílias, quanto nas instituições de ensino, que estão revendo uma série de processos, estruturas e 

metodologias. Aprendemos que lidar com a imprevisibilidade exige um trabalho em grupo muito mais alinhado e que, mesmo 

distantes, podemos unir esforços em prol de um bem maior.  

A secretaria municipal de Educação de Cedro-CE, visa uma educação de qualidade baseada nos princíoi básicos, primando 

sempre pela igualdade e equidade. O Plano de Retomada foi construido de forma democrática com a participação de vários 

seguimentos da sociedade civil através do Comitê do Plano de Retomada. Todas as ações elencadas no plano servirá como um 

norte das ações pedagógicas, sanitárias, administrativas  e de pessoal. 
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