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A retomada as aulas presenciais frente ao cenário de crise epidemiológica ocasionada 

pela Covid-19 desde o ano de 2020, tem sido considerado como imenso desafio para os gestores 

da educação de âmbito nacional, estadual e municipal, principalmente a rede pública de ensino 

dos municípios brasileiros.  

As estratégias de planejamentos para retomada das aulas perpassam pelo o campo de 

ensino que vai do formato remoto, hibrido (presencial e remoto) e retorno presencial completo, 

tendo como percurso o retorno gradual conforme a situação epidemiológica ao longo da 

efetivação do Plano.  

O referido planejamento tem como base as orientações e normativas elencadas pelo o 

Ministério da Educação do Governo Federal, Secretaria da Educação do Governo Estadual, e 

demais órgãos que alinham e estruturam as ações direcionadas para o pleno ensino da educação 

básica, incluindo ainda, as orientações dos órgãos sanitários de saúde municipal, estadual e 

nacional. 

Pensar na educação em um cenário crítico de saúde pelo qual vivencia o País, mais do 

que desafiador se faz necessário reinventar as estruturas que moldam a oferta de ensino básico 

público e de qualidade sempre buscando manter os níveis educacionais nos patamares de 

atenção continuada ao contexto do processo de ensino e aprendizagem que envolvem a rede 

escolar como um todo, ou seja, a escola, professores, funcionários, alunos e famílias.  

Dentro da esfera municipal, a Prefeitura por meio da Secretaria da Educação buscará 

desenvolver todas as ações contidas no referido plano, posto que desenvolver o acesso ao ensino 

de qualidade é o objetivo da gestão para manter o processo de ensino e aprendizagem nos níveis 

educacionais de cada escola e série.  

 

Bismarck Barros Bezerra – Prefeito Municipal 

 Neila Maria Vitoriano de Sousa - Secretária da Educação, Cultura e Desporto. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Desde o anúncio feito pela Organização Mundial da Saúde – OMS em março do ano de 

2020, onde declarou situação de Pandemia em escala global ocasionado pelo contágio do Novo 

Corona Vírus, que diversos países têm se desdobrado para manter suas estruturas de governo 

democrático ativas na luta contra o vírus.  

 Neste ano de 2021, o cenário de esperança surge com a cura real por meio da vacina 

criada por cientistas em laboratórios epidemiológicos de Governos e instituição privadas 

internacionais e nacionais, incluindo o Brasil através da criação da vacina Butanvac do Instituto 

Butantan.  

 Apesar da existência da vacina, o cenário de encerramento dessa crise pandêmica ainda 

percorrerá ao longo do ano, haja vista que a vacina ainda não chegou para todos, e temos a 

existência de uma nova cepa com reações mais fortes circulando em território nacional.  

 Em meio a todo esse contexto, a educação pública no país passa por reformulações 

desafiadoras, tendo que manter as aulas das Escolas em pleno funcionamento ao mesmo tempo 

em que ensaia mecanismos diversos para o retorno presencial das atividades, visto que cada 

região apresenta cenários mais críticos do que outros no que tange ao nível de contágio do vírus.  

 A reinvenção da educação básica se apresenta pela necessidade de adaptação dos 

formatos de ensino remoto, híbrido (presencial e remoto) e por fim, o retorno presencial 

conforme a redução dos ricos da Pandemia.  

 De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas – FCC em 2020, no 

que se refere a Educação Escolar em tempos de Pandemia, se identificou a seguinte análise: 

 

Com a pandemia causada pelo novo Coronavírus, um número expressivo de escolas 

no mundo todo teve suas atividades presenciais suspensas. Professoras e professores, 

agentes fundamentais no processo educacional, viram-se, de um momento para outro, 

tendo que atuar diante de um contexto de excepcionalidade, e alternativas passaram a 

ser adotadas com o objetivo de reduzir o prejuízo educacional e a preservação do 

direito à educação. 

 

No Brasil, 81,9% dos alunos da Educação Básica deixaram de frequentar as 

instituições de ensino. São cerca de 39 milhões de pessoas. No mundo, esse total soma 

64,5% dos estudantes, o que, em números absolutos, representa mais de 1,2 bilhão de 

pessoas, segundo dados da UNESCO.  

 

Fonte: FCC (2020). 
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Como bem se observa, estamos diante de um complexo e emaranhado processo de 

ensino que busca se reinventar, tentando garantir o ensino de qualidade para os alunos da rede 

pública ao mesmo tempo em que se depara com diversidades relacionadas às novas adaptações, 

tanto para professores e gestores e mais ainda para alunos e familiares.  

Ainda de acordo com a pesquisa “duas questões ganharam destaque no debate 

nacional: garantir que os estudantes não sejam prejudicados em seu processo de escolarização 

e evitar o acirramento das desigualdades de acesso e de oportunidades” (FCC, 2020). 

Em território municipal, a Secretaria da Educação tem buscado desenvolver ações de 

execução das atividades escolares desde os primeiros momentos em que foi necessário adotar 

o formato remoto, do qual tem estruturado seu ensino atendendo as demandas de acordo com a 

necessidade de cada Escola e suas turmas, visualizando em algumas o reforço escolar por parte 

dos professores, e em outras adaptando estratégias que garantam o recebimento do material em 

formato impresso para que facilite o aprendizado àqueles alunos que não dispõem de 

ferramentas tecnológicas para acompanharem as aulas virtuais.  

Apesar dos desafios existentes, a educação do município tem conseguido manter suas 

bases de ensino dentro do nível esperado.  

Isto posto, o presente plano para além das dificuldades evidenciadas até o momento, 

se desenvolverá seguindo os protocolos de saúde para segurança sanitária e epidemiológica de 

todos os envolvidos. Este plano também terá como linha normativa os documentos 

orientadores, leis, decretos e de recomendação dos órgãos de instância do Governo Federal, 

Estadual e Regional.  

Salienta-se observar ainda que, o referido plano poderá passar modificações contínuas 

ao longo de sua execução, conforme forem ocorrendo mudanças no cenário epidemiológico em 

território municipal, regional e estadual. 
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2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Desenvolvimento do Plano de Retomada das aulas presenciais durante e pós o período 

de risco epidemiológico da Covid-19, onde o processo de reabertura das Escolas do município 

ocorrerá de maneira gradual com desenvolvimento estrutural dos calendários escolares 

alternativos conforme os diferentes cenários de saúde pública, considerando as modalidades de 

ensino presencial e remoto com base na situação de cada território de localização da Escola da 

rede municipal.  

 

2.1 Objetivos estratégicos específicos: 

 

- Proporcionar mecanismos concretos para o devido cumprimento da carga horária, conforme 

prevê a legislação vigente; 

- Adaptação da infraestrutura das Escolas, em caráter contínuo e conforme as necessidades que 

surgirão na fase inicial de retomada, durante e pós crise epidemiológica; 

- Garantir a devida proteção e segurança sanitária dos transportes escolares; 

- Promover a contextualização das estratégias de ações, de acordo o nível de cada Escola; 

- Promover, em caráter continuado, o exercício do fortalecimento das relações entre escola, 

alunos e suas respectivas famílias; 

- Estimular a rede de ensino municipal para que possa estar realizando, em caráter continuado, 

o fortalecimento da política educacional com os devidos suportes e aparatos necessários; 

- Desenvolver mecanismos de atendimento continuado da rede intersetorial, com ênfase no 

fortalecimento das instituições no cenário de crise epidemiológica; 

- Alinhar e adaptar os novos formatos de ensino de maneira gradual, perpassando pelas aulas 

remotas e híbridas (presencial e remoto), até que seja possível o total retorno ao ensino 

presencial. 
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3. DIRETRIZES BÁSICAS DE RETOMADA 

 

As diretrizes que a Secretaria da Educação adotará para a retomada às aulas presenciais 

seguirão as orientações das diretrizes do Conselho Nacional de Secretários da Educação – 

CONSED, bem como seguindo as orientações da Portaria nº0057/2021 da Secretaria de 

Educação do Estado, a qual elenca medidas para o início do ano letivo de 2021, e do Protocolo 

Setorial 18 – Atividades Educacionais do Governo Estadual, entre outros documentos e 

protocolos sanitários e epidemiológicos necessários para garantir a segurança da saúde dos 

alunos e profissionais de cada Escola municipal, além disso, cada unidade escolar adequará as 

diretrizes conforme a realidade de cada região onde está localizada. 

 

3.1. Instituição de Comitê Intersetorial: 

 

A constituição do referido comitê abrangerá as principais secretarias municipais que 

estão no enfretamento ao covid-19, integrando com isso, a Educação – Saúde – Assistência 

Social. O comitê será composto pelos Secretários (as) da pasta incluindo, ainda, alguns 

profissionais de cada uma delas como sendo o(s) técnico(s) de referência para o devido suporte 

no que tange as ações de retomada gradual das aulas presenciais. Em relação à Educação, faz-

se necessário o aparato de suporte da equipe técnica pedagógica, haja vista que são técnicos 

(as) que conhecem as realidades das unidades escolares do município, tempo em que cada um 

terá o apoio integral das direções escolares. 

O comitê contará ainda com representantes do setor jurídico do município, além de 

representantes de gestores escolares, professores, alunos e pais de alunos. 

O principal objetivo do comitê é estar atento a cada alteração das normativas em 

relação às políticas públicas da educação, saúde e assistência social, todas conectadas com as 

mudanças e aspectos relacionados com a Pandemia em curso e o processo de retomada e 

continuidade gradual das aulas presenciais e remotas, ao passo que o comitê deverá em base de 

todo um aparato técnico e normativo – leis/decretos/resoluções/recomendações/etc. – proceder 

com as devidas ações de adequar as estratégias conforme orientações e diretrizes dos órgãos 

superiores, seja de âmbito estadual ou nacional. 
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3.2. Orientações prévias: aos profissionais da educação, alunos e seus familiares: 

 

Antes do início da retomada das aulas, a Secretaria da Educação com o suporte do 

Comitê, com mais especificidade a equipe designada pela Secretaria da Saúde, em parceria com 

o PSE, Programa Saúde na Escola, promoverá uma série de orientações prévias de como serão 

os procedimentos de segurança sanitária e os passos que cada profissional deverá tomar para 

que ocorra as aulas presenciais de maneira segura. Além disso, tais orientações serão também 

direcionadas aos pais dos alunos por meio de folders informativos, de quais são os cuidados 

que cada um deve ter para a segurança de seus filhos durante o retorno às aulas presenciais.  

 

3.3. Levantamento de profissionais da Educação em grupo de risco: 

 

Com o objetivo de proteger os profissionais da educação que se encontram dentro do 

grupo caracterizado como de riscos, será realizado por cada Escola o levantamento dessas 

informações para que os profissionais que se encontrem nesse grupo possam, quando possível, 

realizar seus serviços na modalidade de trabalho remoto. 

 

3.4. Procedimentos de acolhimento: 

 

A Secretaria da Educação, como mecanismo de acolher os profissionais e os alunos da 

rede municipal de ensino na retomada gradual das aulas presenciais, disponibilizará uma série 

de medidas preventivas que visem a segurança de cada um, entre as medidas, cita-se a 

higienização das salas de aulas, disponibilidade de álcool em gel e máscaras de proteção, entre 

outras medidas que assim serão orientadas pela a vigilância sanitária e epidemiológica do 

município. 
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4. COMPETÊNCIAS EM GERAL: Secretaria da Educação 

 

Suporte às políticas públicas, estabelecendo procedimentos e planos estratégicos, em 

parceria com a Secretaria da Saúde e Infraestrutura, no que tange ao saneamento e higiene nas 

Escolas. 

Assegurar a execução de serviços de limpeza e desinfecção das Escolas, garantindo os 

materiais necessários à higiene básica dos alunos e servidores, e, quando necessário, modificar 

a estrutura destas incluindo lavatórios e equipamentos sanitários conforme a demanda. 

Disponibilização de orientações claras sobre os parâmetros para a tomada de decisões 

quanto às aberturas de Escolas e de proteção a funcionários, professores e alunos em situação 

de alto risco devido à idade ou a doenças preexistentes, com planos para cobrir professores 

ausentes e continuar o ensino remoto para apoiar os alunos que não podem frequentar a Escola, 

ajustando as circunstâncias individuais quando necessário. 

Oferecer aos professores e aos gestores escolares apoio e capacitação em ensino 

remoto formando grupos de estudo em plataformas virtuais, bem como a criação de lista dos 

contatos telefônicos dos pais para transmissão de informações e orientações, seja por ligação 

direta ou via rede sociais de comunicação virtual, onde se possa estar fortalecendo os 

mecanismos de comunicação e coordenação que promovam o diálogo local entre rede escolar, 

estudantes, famílias e comunidade, no que diz respeito a questões educacionais neste contexto 

adaptando o formato híbrido de ensino, ou seja, presencial e remoto, conforme realidade de 

cada unidade escolar e os riscos epidemiológicos evidenciados ao longo do processo de 

adaptação e execução das atividades escolares. 

Capacitação continuada dos professores, funcionários dos setores administrativos, 

tanto das Escolas como da Secretaria, para a implantação de práticas de distanciamento físico 

e higiene escolar; Capacitação da equipe de limpeza em desinfecção e, seguindo sempre os 

protocolos e orientações da vigilância sanitária e epidemiológica, incluindo os Equipamentos 

de Proteção Individuais (EPIs) tanto no formato básico de proteção quanto no formato 

completo, quando assim for considerado necessário, principalmente nos casos de visitas da 

comunidade à escola. 
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5. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SUAS COMPETÊNCIAS 

 

As Escolas da rede municipal de ensino, em base das diretrizes, devem adotar os 

protocolos exigidos e que garantam a devida proteção e segurança para que os alunos possam 

assistir às aulas durante o período em que perdurar essa Pandemia, se adaptando aos formatos 

remoto e híbrido (presencial e remoto).  

Para que cada Escola retome as aulas com a segurança necessária, a Secretaria 

Municipal da Educação com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde e todo o aparato de 

recursos humanos e materiais fornecerá as condições adequadas e obrigatórias para que o 

retorno seja considerado devidamente protegido, seguindo os protocolos orientados pela  

Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município.  

As Escolas ainda devem garantir: Um espaço na distância de 1,5m para separar as 

cadeiras/assento, conforme orientações; monitoramento da saúde dos alunos e dos funcionários, 

mantendo-se contato regular com as autoridades locais de saúde, além da atualização dos planos 

de emergência e das listas de contatos; compartilhar os procedimentos com funcionários, pais 

e alunos, inclusive recomendando que alunos e funcionários doentes não frequentem a escola. 

Realização de Busca Ativa de alunos que não estão participando das atividades 

remotas e híbridas e reintegrá-los à Escola; desenvolvimento de intervenções pedagógicas de 

recuperação para compensar a defasagem de aprendizagem; monitoramento da saúde dos alunos 

e dos funcionários, mantendo-se contato regular com as autoridades locais de saúde, além da 

atualização dos planos de emergência e das listas de contatos. 

Promoção das práticas de higiene em todo ambiente escolar e para todos os funcionários 

da Escola, com ênfase na lavagem das mãos e com o incetivo ao uso de substâncias 

higienizadoras para as mãos, enfatizando a importância do uso adequado de máscaras. As 

informações sobre higiene devem estar disponíveis e acessíveis de forma ampla, em linguagem 

adaptada para melhor compreensão infantil e de jovens e adultos. 

Em consideração ao contexto de realidade territorial em que cada Escola está inserida, 

as diretrizes básicas serão adotadas conforme os aspectos e demandas de cada localidade, 

possibilitando, dessa forma, a melhor atenção e suporte por parte das equipes técnicas da 

Secretaria.  
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5.1. Do calendário escolar: 

  

O calendário escolar seguirá sua execução de atividades adotando os formatos de 

ensino remoto e híbrido (presencial e remoto) em que os alunos, professores e demais 

profissionais da área educacional seguirão o ano letivo conforme as diretrizes desse plano, 

incluindo também que os considerados como de grupos de riscos permanecerão em suas 

respectivas residências. Para os alunos que irão ter aulas remotas, serão realizadas aulas online 

e aqueles que não dispõem de aparelhos tecnológicos continuarão a receber o suporte necessário 

por parte das Escolas e da Secretaria da Educação para que continuem tendo as aulas com as 

explicações e orientações devidas por seus professores, alinhado as novas adaptações do 

formato de ensino híbrido.  

Os alunos das séries escolares que retomarem as aulas presenciais estarão seguindo 

todas as orientações e protocolos de segurança sanitária, como por exemplo: o uso obrigatório 

de máscaras, uso de álcool em gel, manter a distância mínima entre as cadeiras, entre outras. 

Além disso, os familiares responsáveis pelos alunos também receberão as devidas orientações 

de manutenção da higienização antes e depois das aulas. 

 

 

5.2. Do ambiente escolar das aulas presenciais (segurança sanitária): 

 

Conforme as diretrizes do Consed e demais recomendações e protocolos, cada unidade 

escolar estabelecerá uma rotina de funcionamento seguindo todas as orientações de segurança 

sanitária, tais como: revezamento dos horários de entrada e saída do ambiente escolar e das 

salas de aulas, de recreação, alimentação e demais situações que sejam consideradas necessárias 

para manter a segurança devida. Além disso, também realizando rotinas de verificação de 

temperaturas de alunos, professores e demais profissionais que estão no ambiente escolar. O 

uso de máscaras será obrigatório em todo o período que durar as aulas, incluindo ainda locais 

estratégicos para disponibilização de álcool em gel quando houver deslocamento de ambiente 

para outro da escola. 

Os bebedouros com disparos para a boca serão desativados e cada aluno, professor e 

profissionais da Escola deverão usar garrafinhas de uso pessoal. Os banheiros deverão ter todo 
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o aparato de higiene necessário, devendo cada Escola adequar sua rotina ao uso de toalhas papel 

para enxugar as mãos, desativando assim, o uso de toalhas de pano. 

A Secretaria da Educação também disponibilizará materiais digitais e impressos para 

serem afixados nas unidades escolares com informações de caráter educativo e informativo 

acerca de como se proteger e manter uma rotina de higiene, passando a evitar quaisquer tipos 

de comportamento contrário as orientações da autoridade sanitária.  

  

6. DAS FAMÍLIAS E SUAS COMPETÊNCIAS 

 

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

aulas de maneira gradual, além das responsabilidades oriundas do Poder Público por parte da 

Secretaria da Educação e rede de escolas do município, também se inclui ações e medidas de 

responsabilidades direcionadas as famílias, ou seja, as competências que cada família deve ter 

com os filhos durante o período em que perdurar os mecanismos de segurança sanitária, tanto 

em relação a verificar os principais sintomas de Covid-19 e acionar de imediato os 

equipamentos de saúde, quanto às responsabilidade no acompanhamento dos filhos nas Escolas, 

inclusive mantendo os contatos de telefones sempre atualizados para eventuais necessidades de 

comunicação. 

 

6.1. Principais Sintomas da Covid-19: 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas da COVID-19 podem variar de um 

simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: 

- Tosse; 

- Febre; 

- Coriza; 

- Dor de Garganta; 

- Dificuldade para respirar. 

 Além disso, ainda segundo o Ministério, os processos de transmissão e contágio do vírus 

ocorre das seguintes maneiras: 

- Toque do aperto de mão; 

- Gotículas de saliva; 

- Tosse; 
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- Catarro; 

- Objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados 

de computador, etc. 

 

6.2. Orientações e Recomendações: 

 

Orientações - quando necessário sempre procure atendimento médico e siga as instruções do 

profissional de saúde. Como em outras infecções respiratórias, a exemplo da gripe comum, 

mantenha a criança e/ou adolescente repousando em casa e enquanto estiver sintomático evite ir 

a locais públicos, para evitar possível disseminação para outras pessoas. 

Recomendações básicas de colaboração com a Escola - em vez de manter as crianças fora da 

Escola, ensine-lhes boas práticas de higiene e de como manter as mãos limpas lavando-as 

frequentemente, tanto na Escola, quanto em outros lugares; quando tossir ou espirrar, cobrir a 

boca e o nariz com um cotovelo flexionado ou lenço de papel – que deve ser descartado em 

seguida em uma lixeira com tampa; não tocar os olhos, a boca ou o nariz sem ter lavado as mãos 

adequadamente. 
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7. DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 A Secretaria da Educação também adotará mecanismos que garantam a 

segurança sanitária para os alunos e motoristas, em que cada transporte terá álcool em gel 

suficiente para todos. Além disso, o número de alunos será reduzido ao quantitativo de pessoas 

por veículo sendo obrigatório o uso de máscaras durante o translado do local de moradia dos 

alunos até as escolas. 

Em parceria com a Secretaria da Saúde, será montado um cronograma para que as 

equipes da saúde possam estar realizando orientações relativas ao processo de higienização de 

cada transporte escolar que faz o percurso dos alunos até as escolas. 

  

 

8. DA MERENDA ESCOLAR 

 

A Secretaria da Educação com o suporte técnico das nutricionistas adotarão rotinas de 

segurança sanitária e epidemiológica desde o recebimento dos alimentos até o processo de 

preparo e consumo, seguindo também as diretrizes e protocolos necessários.  

Além disso, manterão rotatividade de visitas às unidades escolares e contatos remotos 

contínuos com as equipes responsáveis pela merenda escolar em cada unidade. 

As medidas de segurança relativas à distribuição da merenda escolar que serão 

adotadas pela rede municipal de ensino terão embasamento na cartilha Orientações para a 

execução do PNAE - Pandemia do Coronavírus (Covid-19),  disponibilizada pelo FNDE, no 

site: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-

cartilhas/item/13454-orienta%C3%A7%C3%A3os-para-a-execu%C3%A7%C3%A3o-do-

pnae-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-covid-19  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/13454-orienta%C3%A7%C3%A3os-para-a-execu%C3%A7%C3%A3o-do-pnae-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-covid-19
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/13454-orienta%C3%A7%C3%A3os-para-a-execu%C3%A7%C3%A3o-do-pnae-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-covid-19
https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/pnae-manuais-cartilhas/item/13454-orienta%C3%A7%C3%A3os-para-a-execu%C3%A7%C3%A3o-do-pnae-pandemia-do-coronav%C3%ADrus-covid-19
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9. REFERÊNCIAS 

 
Educação escolar em tempos de Pandemia – documento disponível em:  

https://www.fcc.org.br/fcc/educacao-pesquisa/educacao-escolar-em-tempos-de-pandemia-informe-n-1 

 

Conselho Nacional de Secretários de Educação, documento diretrizes disponível em: 

http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-
retorno-as-aulas 
 

Portaria Nº0057/2021 – Secretaria Estadual da Educação, documento disponível em: 

https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2021/01/portaria_inicio_ano_letivo.pdf] 

Protocolo Setorial 18 – Atividades Educacionais, documento disponível em: 

https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-Setorial-18-Atividades-

Educacionais-1.pdf 

Principais Sintomas da Covid-19, documento disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-

doenca#sintomas 

 

  

https://www.fcc.org.br/fcc/educacao-pesquisa/educacao-escolar-em-tempos-de-pandemia-informe-n-1
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-retorno-as-aulas
http://www.consed.org.br/central-de-conteudos/consed-lanca-diretrizes-para-protocolos-de-retorno-as-aulas
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2021/01/portaria_inicio_ano_letivo.pdf
https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-Setorial-18-Atividades-Educacionais-1.pdf
https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-Setorial-18-Atividades-Educacionais-1.pdf
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#sintomas
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#sintomas
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Este é o instrumental norteador para que as escolas definam o processo de transição para 

o ensino presencial, passando pelo ensino híbrido. 

DIRETRIZES PADRÃO - UNIDADES ESCOLARES 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Pilares básicos para retomada gradual com proteção e segurança nas Unidades| 

DADOS BÁSICOS DA UNIDADE 
 

Unidade Escolar: _____________________________________________________________________ 

Código INEP: _______________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________________ 

Contato Telefone: Celular (88) ___________/Fixo: ______________/E-mail: ___________________ 

Território: (    ) Urbano     (    ) Rural 

Diretor (a): __________________________________________________________________________ 

Coordenador (a): _____________________________________________________________________ 

Professores (as): 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Demais servidores da Escola: 

 ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Quantitativo de Alunos, conforme o ano/série: 

Ano/Série: __________________ / Nº_________; 

Ano/Série: __________________ / Nº_________; 

Ano/Série: __________________ / Nº_________; 

Ano/Série: __________________ / Nº_________; 

Ano/Série: __________________ / Nº_________; 
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Identificadores Situacional 

Por Pessoas 

Pilares Operacionais  
Distanciamento Físico:  

 Limitação de Quantidades de alunos e funcionários conforme realidade de cada unidade; 

 Horários diferenciados para entrada, saída e intervalo das aulas, conforme realidade de cada 

unidade; 

 Alimentação/Merenda servidos em ambientes abertos ou em local que mantenha o 

distanciamento permitido, conforme realidade de cada unidade; 

 Uso de copos e/ou garrafinhas pessoais (alunos/Professores/demais profissionais); 

Sanitização e Higiene:  

 Uso obrigatório de máscaras durante todo período em que permanecer na unidade; 

 Materiais didáticos de uso pessoal, evitando o compartilhamento; 

 Limpeza das mãos sempre que necessário; 

 Uso de álcool em gel; 

 Limpeza das salas de aulas, cadeiras, mesas e demais ambientes que farão uso; 

Monitoramento: 

 Aferição de temperatura; 

 Mapeamento das condições de saúde da comunidade escolar; 

 Mapeamento contínuo da situação escolar dos alunos: 

 Formato remoto  

 Formato Híbrido  

 

 
Pilares Pedagógicos 

Planejamento Pedagógico:  

 Alinhamento com o Comitê Intersetorial e a Secretaria da Educação, referente às ações 

graduais de execução da retomada as aulas para que garanta o devido processo pedagógico de 

qualidade dos formatos de ensino: remoto e híbrido, até atingir o pleno retorno presencial; 

 Calendário escolar atualizado, seguindo os processos de modificações conforme orientações 

da CREDE-14 e/ou normativas Nacional, Estadual e Municipal. 

Acolhimento:  

 Garantir o acolhimento seguro e fraterno dos alunos e suas respectivas famílias; 

 Adoção contínua das medidas de segurança sanitária durante todo o período em que perdurar 

a pandemia; 

 Ficar atento e ouvinte a cada situação de risco biopsicossocial de cada aluno durante o período 

em que perdurar essas novas nomenclaturas de ensino, e se necessário acionar as redes de 

prevenção e proteção das políticas setoriais, como a Saúde e Assistência Social. 

Aprendizado: 

 Manter atualizado o processo de aprendizado desse novo formato, observando sempre as 

possíveis lacunas ou falhas surgidas ao longo das fases de adaptação, mantendo contato com 

a Secretaria para proceder com as soluções devidas, conforme a realidade de cada Unidade; 
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Sequencial Nº Identificador Quantitativo 

I Alunos em geral  

II Alunos considerados do grupo de risco  

III Professores em geral  

IV Professores considerados do grupo de risco  

V Profissionais da manutenção e limpeza  

VI Profissionais da manutenção e limpeza 

considerados do grupo de risco 

 

VII Profissionais da alimentação/merenda  

VIII Profissionais da alimentação/merenda 

considerados do grupo de risco 

 

IX Profissionais de apoio Administrativo  

X Profissionais de apoio Administrativo 

considerados do grupo de risco 

 

 

De Infraestrutura 

Sequencial Nº Identificador Quantitativo 

I Salas de Aula  

II Salas Administrativas   

III Banheiros  

IV Ginásios/Quadra: Cobertas: 

Descobertas: 

V Laboratórios  

VI Cozinhas  

VII Salas alternativas 

(específicas para estudos e/ou de reuniões) 

 

 

Do Processo de ensino em novo formato 

Sequencial Nº Identificador Quantitativo 

I Alunos em formato Remoto  

II Alunos em formato Híbrido  

III Professores do formato Remoto  

IV Professores do formato Híbrido  
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Do Transporte Escolar  

Sequencial Nº Identificador Quantitativo 

I Veículos  

II Alunos transportados  

III Motoristas  

 

Do Formato de Ensino Pedagógico (remoto e híbrido) 

Sequencial Nº Identificador Descrição 

 

 

I 

  

 

II 

  

 

III 

  

 

IV 

  

  

Do Formato da divisão de carga horária escolar (remoto e híbrido) conforme realidade de cada 

Unidade 

Sequencial Nº Identificador Descrição 

 

 

I 

  

 

II 

  

 

III 

  

 

IV 

  

Do alinhamento Intersetorial 

 Saúde/Assistência Social   

Sequencial 

Nº 

Identificador Quantitativo Profissional  

Responsável 

Contatos/E-mail 

I Unidade de Saúde de referência    

 

II 

 

CRAS 

 

01 

Valdelice do 

Vale - 

Coordenadora 

(88) 3516-1810 

cras2017@hotmail.com 

smaspc2017@hotmail.com 
III Conselho Tutelar 01 Conselheiros 

Tutelares 

(88) 3516-1814 

IV Conselho da Criança e do 

Adolescente 

01 Tanmyres 

Gonçalves - 

Presidente 

(88) 3516-1336 

smaspc2017@hotmail.com 
 

V Cadastro Único/Bolsa Família 01 Michele 

Cristina 

(88) 3516-1336 

smaspc2017@hotmail.com 

mailto:cras2017@hotmail.com
mailto:smaspc2017@hotmail.com
mailto:smaspc2017@hotmail.com
mailto:smaspc2017@hotmail.com
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Do Formato de Avaliação 

Sequencial Nº Identificador Descrição 

 

 

I 

 

Tipo de avaliação do aluno no formato 

remoto 

  

  

  

  

 

II 

 

Tipo de avaliação do aluno no formato 

híbrido 

  

  

  

  

 

III 

 

Tipo de Reforço Escolar  

  

  

  

  

 

IV 

 

Tipo de avaliação de recuperação 

  

  

  

  

 

Dos responsáveis  pelos contatos 

Sequencial Nº Identificador Responsáveis 

 

I 

 

Com as famílias 

  

  

  

  

II Com o comitê intersetorial  

III Com as unidades de saúde e da 

assistência social 

 

 

 

 

Do cronograma de atendimento/agendamento aos pais dos alunos e demais 

pessoas junto a Unidade Escolar  

Sequencial Nº Identificador Funcionamento 

I Dias da Semana  

II Horários Manhã: 

Tarde: 

III Espaço de atendimentos  

 

 

 

 



 

 

 

22 
 

 

Triagem de acesso e permanência dentro da Unidade Escolar  

Sequencial Nº Identificador Nome 

I Profissional responsável 

 

 

Na triagem o profissional responsável deve proceder com orientações preventivas e 

anotações das seguintes informações: 

 Nome da pessoa; 

 Motivação da Visita a Unidade (assunto que veio tratar); 

 Orientar a permanecer com máscaras e uso de álcool em gel; 

 Controle do tráfego de pessoas por meio da coleta de assinatura por extenso ou 

carimbo do polegar direito 

 

OBS.: fica facultada a cada unidade incluir outros mecanismos de triagem e 

controle de tráfego, conforme a realidade de cada um.   

 

 

Referências Bases 

Cartilha Volta as Aulas Presenciais, disponível em: https://ensinoelite.com.br/wp-

content/uploads/2020/07/Cartilha-Volta-as-Aulas-presencias.pdf 

 

Documentos orientadores de retorno as aulas presenciais, disponível em: 

http://educacao.sobral.ce.gov.br/documentos-orientadores 

 
 

  

https://ensinoelite.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-Volta-as-Aulas-presencias.pdf
https://ensinoelite.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-Volta-as-Aulas-presencias.pdf
http://educacao.sobral.ce.gov.br/documentos-orientadores


 

 

 

23 
 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Aluno(a)___________________________________________________Ano_____________ 

Responsável legal ____________________________________________________________ 

Grau de parentesco com o(a) aluno(a) ____________________________________________ 

Telefone______________________ E-mail________________________________________ 

 

(   ) Declaro que o(a) aluno(a) supracitado NÃO retornará às aulas presenciais e que estou ciente 

das obrigações do cumprimento das diferentes atividades, nas plataformas digitais, e me 

comprometo com a participação em todas elas para que a aquisição de conhecimento e o 

rendimento dele(a) não sejam prejudicados.  

 

(   ) Declaro que o(a) aluno(a) supracitado RETORNARÁ às aulas presenciais e, para tal, estou 

ciente dos itens abaixo relacionados: 

 

1. Caso haja contágio com a Covid-19, me responsabilizo inteiramente, uma vez que o vírus 

circula em todos os locais e não somente na Unidade Escolar; 

2. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela Unidade Escolar;  

3. O(A) aluno(a) frequentará seguindo todas as diretrizes e protocolos adotados pela Unidade 

Escolar;  

4. A Unidade Escolar funcionará em horários diferenciados, devendo o aluno respeitar os dias 

que foram preestabelecidos para o seu comparecimento; 

5. O(A) aluno(a) deverá comparecer às aulas usando sempre máscara de proteção. 

6. O(A) aluno(a) irá usar o álcool em gel ao entrar e sair da sala. O álcool estará disponibilizado 

em cada sala, bem como na entrada da escola;  

7. O(A) aluno(a) não poderá receber a presença de familiares em sala de aula. 

8. Não é permitida aglomeração nos portões da escola durante a chegada e a saída dos alunos. 

 

 

 

Questões Complementares:  

 

1. O(A) aluno(a) pertence a algum grupo de risco?   

 (   ) Sim  (   ) Não  

 

2.Caso positivo, qual?__________________________________; 

 

3. O(A) aluno(a) apresentou, nos últimos quatorze dias, algum dos sintomas de contaminação 

pela COVID-19, tais como: tosse seca, dor de garganta, febre e dificuldade para respirar?   

(    ) Sim      (   )Não   

 

4. O(A) aluno(a) possui máscaras de proteção para frequentar as aulas?    (   ) Sim      (   ) Não   

 

___________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

Piquet Carneiro, ___, de ________ de 2021. 
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Pesquisa sobre acesso dos alunos da rede municipal de ensino à internet 

Resultados: 

Devido ao atual contexto, considerando as transformações impostas pelo combate 

à pandemia que enfrentamos, onde a educação foi totalmente transformada de forma que 

obrigou-se a adoção do ensino remoto para dirimir os prejuízos da educação municipal. No final 

do mês de março de 2021 a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto iniciou uma 

pesquisa junto às unidades de educação básica da rede municipal com o objetivo de obter o 

percentual de alunos que têm acesso à internet. Além deste objetivo principal, a partir desta 

pesquisa também foi possível mapear os alunos que não tem acesso à internet, enquadrando-os 

por região do município. 

Estes resultados possibilitarão uma tomada de decisão mais efetiva quanto à 

manutenção do direito à educação destes alunos, possibilitando o desenvolvimento de 

estratégias específicas para atendê-los. 

Quanto ao acesso à internet em si, a pesquisa revela que a grande maioria dos alunos 

da rede municipal têm acesso à internet, totalizando 88,5% dos alunos com acesso, o que facilita 

a efetivação do ensino remoto, e a possível implementação do ensino híbrido, como forma de 

transição até que seja possível a total retomada ao ensino presencial. 
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A pesquisa também evidencia que dos alunos que têm internet, quase cem por cento 

fazem uso do celular para acessá-la. Obter este tipo de informação se faz necessário na busca 

de aplicar as estratégias que mais se adequem à realidade dos alunos da rede municipal. 
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Finalmente podemos observar abaixo o resultado específico dos alunos que não tem 

internet e o seu agrupamento por região no município. Como mencionado anteriormente, esse 

tipo de indicador permite a possibilidade de aplicação de estratégias por região de forma a 

atender o máximo de alunos, com o máximo de efetividade. 

 

Em uma parte mais específica da pesquisa, foi realizada uma triagem na busca de 

obtermos o endereço específico de cada aluno que ainda não tem acesso à internet. Tal ação 

abre diversas possibilidades de medidas que podem ser aplicadas pela Escola em parceria com 

a Secretaria de Educação, para a manutenção do direito à educação destes alunos. 

 

 


