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Ofício n.º 006/2021/PGMI                                                    Ipaporanga-CE, 20 de abril de 2021. 

 

 

Ao Excelentíssimo Sr. Dr.  

Manuel Pinheiro Freitas 

Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará  

Assunto:  

 Resposta ao ofício circular n.º 002/2021/GabPGJ – Encaminhamento do Plano de 

contingência do Município de Ipaporanga para o retorno seguro às aulas presenciais na rede 

municipal de ensino. 

 Procedimento n.º 09.2021.00008483-6. 

 

 

Excelentíssimo Sr. Dr. Procurador Geral de Justiça do Estado do Ceará, 

  

 

O MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE, por intermédio de sua 

Procuradoria, neste ato representada pelo Procurador Municipal abaixo subscrito, serve-se do 

presente expediente para encaminhar o PLANO MUNICIPAL DE RETOMADA DAS AULAS 

PRESENCIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IPAPORANGA-CE, em 

resposta ao ofício circular n.º 002/2021/GabPGJ - Procedimento n.º 09.2021.00008483-6. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Antonio Felipe Rodrigues Lima 

Procurador Municipal 

OAB/CE n.º 31.897/Matrícula n.º 141174-8  

 

 
 

ANEXOS:  

I. PLANO MUNICIPAL DE RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS DE IPAPORANGA – CE (38 PÁGINAS) 
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INTRODUÇÃO 

A pandemia da Covid-19 trouxe consigo desafios para toda a sociedade, causou 

impactos para as políticas públicas e muitas incertezas em relação aos desdobramentos 

das políticas de saúde. Na educação, o efeito tempestivo da suspensão das aulas fez 

com que professores e alunos tivessem que se ajustar rapidamente às novas formas de 

ensinar e aprender. 

Nesse contexto, o uso das tecnologias e as aulas remotas emergiram como alternativas 

para dar seguimento às atividades escolares. Agora, tanto no Brasil quanto em 

diferentes países, há um movimento de retomada das aulas presenciais, justificado pela 

importância da educação escolar para o desenvolvimento intelectual, social e 

emocional das crianças, dos jovens e das famílias. Nesse sentido, é necessário preparar 

a comunidade escolar (alunos, professores, gestores, famílias e entorno escolar) para 

novas práticas a partir das perspectivas científicas sobre os cuidados de prevenção, 

promoção e reabilitação em saúde.  

Após um ano de pandemia, onde infelizmente vivenciamos a incidência do vírus ainda 

em 2021, agora com mais gravidade, organizações e movimentos mundiais defendem a 

reabertura das escolas. 

Audrey Azoulay, diretora geral da Unesco diz: “o fechamento prolongado de instituições de 

ensino está causando impacto psicossocial crescente nos alunos, aumentando as perdas de 

aprendizagem e o risco de abandono escolar, afetando desproporcionalmente os mais 

vulneráveis. O fechamento total das escolas deve, portanto, ser o último recurso e reabri-las 

com segurança, uma prioridade”.  

É bem verdade que o fechamento dos espaços escolares foi uma medida de segurança e 

proteção à vida, e esta ação afetou gravemente a aprendizagem das crianças e adolescentes.  

Diante da afirmação acima, é hora de planejar a retomada gradual das atividades 

O Governo municipal de Ipaporanga, através da Secretaria de Educação, apresenta o 

presente Plano de retomada das aulas presencias nas escolas públicas municipais, o 

qual traz um planejamento estratégico considerando várias dimensões como: a 

governança, o administrativo-financeiro, infraestrutura, diretrizes pedagógicas, 

sanitárias e gestão de pessoas. 

 

 



 
 

 

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE 

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS 

 

 

No dia 31 de julho de 2020, foi instituído o Comitê municipal de elaboração, 

implementação, acompanhamento e monitoramento das ações do plano de retomada das 

aulas presenciais, através da Portaria GAB Nº 088/202, a atualizado no dia 05 de abril 

de 2021 através da Portaria GAB Nº 0264/2021. Com a criação do referido comitê, as 

decisões sobre a retomada das aulas presenciais ficaram a cargo do mesmo, 

considerando as orientações das diversas Instituições que acompanham esse processo no 

Brasil e de forma direta no Ceará. 

O Colegiado responsável por discutir a retomada das aulas presenciais no Município de 

Ipaporanga, deliberou em dezembro de 2020 pela permanência das aulas de forma 

remota durante o primeiro trimestre letivo de 2021. 

Embora não se tenha uma data especifica e segura para o retorno presencial, o 

município de Ipaporanga, através do Comitê municipal de elaboração, implementação, 

acompanhamento e monitoramento das ações do plano de retomada das aulas 

presenciais, elaborou o Plano Municipal para o retorno das aulas presenciais. O mesmo 

está estruturado em cinco dimensões que contemplam as diversas situações do cotidiano 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

2.1 DIMENSÃO GOVERNANÇA 

 

 

PROPOSTA 1 AÇÃO PRODUTO 

Comitê municipal de 

elaboração, 

implementação, 

acompanhamento e 

monitoramento das 

ações do plano de 

retomada das aulas 

presenciais 

 

Constituir comitê municipal sob a 

coordenação da secretaria municipal de 

educação. Recomenda-se que seja 

composto por: Secretário(a) municipal 

de educação; representante da saúde e 

da assistência social; Conselho 

Municipal da Educação; representação 

dos trabalhadores da educação; 

representação de alunos da educação 

básica; representação de pais; Conselho 

tutelar; Ministério Público; 

representação do núcleo gestor das 

escolas municipais, estaduais (indígena, 

campo, integral e regular) e privadas; 

Plano municipal de 

retomada das aulas 

presenciais 

PROPOSTA 2 AÇÕES PRODUTO 

Criação de Comitê 

Escolar 

Instituir Comitê composto pelo Núcleo 

Gestor e membros do Conselho Escolar. 

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 

municipal para dirimir dúvidas e 

recorrer diante de intercorrências; - 

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. 

Plano de 

Implementação de 

Retomada das Aulas 

Presenciais 

PROPOSTA 3 AÇÕES PRODUTO 

Parceria com a 

Secretaria Municipal 

A secretaria municipal de saúde 

coordene as diretrizes referente ao 

Relatório diário 

escolar sobre os casos 



 
 

 

de Saúde para que as 

escolas possam 

receber orientações e 

reportar casos de 

contaminação. 

protocolo sanitário e às ações de 

qualificação dos servidores na 

implementação e manutenção desses 

protocolos; O protocolo sanitário deve 

explicitar o fluxo de notificações para 

reportar casos de contaminação; 

Notificar e acompanhar os casos 

suspeitos da comunidade escolar 

oferecendo devolutivas às escolas 

quanto aos procedimentos que deverão 

ser adotados e produzir uma cartilha 

com orientações gerais direcionando a 

comunidade escolar quanto aos 

procedimentos que deverão ser 

adotados. 

suspeitos e 

confirmados de 

infecção; Escolas 

com protocolo 

sanitário definido e 

implementado; 

Monitoramento da 

frequência do aluno. 

PROPOSTA 4 AÇÕES PRODUTO 

Diretrizes para a 

reorganização da 

oferta do transporte 

escolar de acordo 

com o Plano de 

Retomada das 

Atividades 

Presenciais. 

Definir as diretrizes para a 

reorganização da oferta do transporte 

escolar em parceria com a rede estadual 

Documento 

municipal sobre as 

condições de oferta e 

manutenção do 

serviço de transporte 

escolar. 

PROPOSTA 5 AÇÕES PRODUTO 

Orientações para o 

plano de 

comunicação com as 

famílias/responsáveis 

sobre a rotina escolar 

de acordo com o 

Plano de Retomada 

das Atividades 

Presenciais 

Construir orientações para as 

famílias/responsáveis sobre a rotina 

escolar de acordo com o Plano de 

Retomada das Atividades Presenciais. 

Diretrizes para as 

famílias/responsáveis, 

a fim de manter a 

comunidade orientada 

quanto às principais 

informações sobre os 

protocolos 

pedagógicos e 

sanitários. 

PROPOSTA 6 AÇÕES PRODUTO 

Orientação aos 

pais/responsáveis 

sobre os protocolos 

de higiene e 

desinfecção e o uso 

de equipamento de 

proteção individual - 

EPI 

Criar cartilha, materiais informativos, 

campanhas publicitárias em rádios, rede 

sociais e outros, com orientações para 

as famílias/responsáveis sobre os 

protocolos de higiene e desinfecção e o 

uso de EPI, de acordo com o Plano de 

Retomada das Atividades Presenciais. 

Diretrizes para as 

famílias/responsáveis, 

a fim de manter a 

comunidade orientada 

quanto às principais 

informações, 

cuidados e protocolos 

sanitários. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2 DIMENSÃO ADMINSTRATIVO-FINANCEIRO E INFRAESTRUTURA 

 

 

PROPOSTA 1 AÇÃO PRODUTO 

Planejamento e 

protocolo sobre 

EPIs para uso 

dentro da unidade 

escolar. 

Realizar levantamento de quantitativo de 

alunos, professores, equipe técnica e os 

demais funcionários que retornarão no 

período presencial e que deverão fazer uso 

do EPI. 

Planejamento 

administrativo e 

financeiro sobre 

aquisição de EPIs 

para alunos, 

professores e 

funcionários.  

 

PROPOSTA 2 AÇÕES PRODUTO 

Orientação sobre 

pontos de 

higienização com 

estrutura acessível 

(pia, sabão e toalha 

descartável), álcool 

em gel 70% 

conforme Lei nº 

17.216, 19 de maio 

de 2020. 

Estudar as condições de infraestrutura da 

escola, identificando as necessidades de 

adaptação e de investimento. 

Documento com o 

diagnóstico da 

infraestrutura da 

escola e 

apontamento das 

necessidades de 

adequação. 

PROPOSTA 3 AÇÕES PRODUTO 

Orientação às 

escolas a mapear, 

redimensionar e 

adquirir material de 

limpeza e higiene 

para executar a 

higienização mais 

intensa e contínua 

dos ambientes. 

Adquirir material de limpeza e higiene, 

com foco na proteção e segurança à saúde 

de todos. 

Planejamento 

administrativo 

financeiro sobre a 

aquisição dos 

materiais de higiene 

e limpeza para cada 

escola. Diretrizes e 

protocolos 

identificando o tipo 

de materiais de 

limpeza e higiene 

necessários para 

manutenção da 

limpeza dos 

ambientes da escola 

e higienização dos 

alunos, professores 

e funcionários. 

PROPOSTA 4 AÇÕES PRODUTO 

Protocolos de uso 

dos ambientes 

pedagógicos e áreas 

de circulação de 

pessoas. 

Núcleo gestor e conselho escolar deve 

estabelecer regras sobre a circulação de 

pessoas nos ambientes da escola. 

Cada escolar 

construir documento 

com as orientações 

para utilização dos 

espaços e áreas 

comuns da escola 

PROPOSTA 5 AÇÕES PRODUTO 



 
 

 

Diretrizes e 

Protocolo de 

atendimento à 

comunidade 

escolar. 

Restringir a utilização e o acesso da 

comunidade aos ambientes escolares, 

enquanto não houver uma vacina ao 

COVID 19 e, consequentemente, a 

imunização de toda a população. 

Diretrizes e 

protocolos com 

orientação sobre as 

restrições para 

utilização dos 

ambientes escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.3 DIMENSÃO  DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

 

PROPOSTA 1 AÇÃO PRODUTO 

Retorno gradual das 

atividades presenciais, 

considerando as etapas de 

ensino ofertadas e a 

autonomia da escola. 

Identificar, periodicamente, 

através de instrumentais 

criados pelas SME ou órgãos 

de saúde pública, quais 

estudantes/professores/servid

ores estão em situação de 

risco e não poderão retornar 

às atividades presenciais. 

 

Definir quais grupos de 

estudantes, turmas, 

anos/séries e turnos 

retornarão em cada etapa, de 

modo a garantir a segurança 

dos 

estudantes/professores/servid

ores, considerando os 

protocolos sanitários e as 

particularidades de cada 

escola. 

 

Retorno às aulas presenciais 

em 3(três) etapas, 

correspondendo a 25%, 50% 

e 100% da capacidade da 

escola por turno.  

 

Alinhar os cronogramas das 

etapas de retorno às aulas 

com as rotas do transporte 

escolar, realizando um 

alinhamento entre a rede 

municipal e a rede estadual.  

 

Considerar a organização em 

formato de rodízio para os 

alunos de uma mesma turma, 

em dias alternados ou 

semanas alternadas, levando 

sempre em consideração o 

tamanho das salas de aula, a 

fim de garantir o 

distanciamento entre os 

alunos, conforme orientação 

das autoridades de saúde, 

devendo as demais 

atividades continuarem 

Calendário de atividades 

presenciais, identificando 

os grupos atendidos em 

cada dia e de cada etapa. 

 



 
 

 

sendo realizadas de forma 

remota. 

 

Dar prioridade ao grupo de 

alunos que não teve acesso a 

nenhuma atividade no 

período de isolamento. 

 

Avaliar a possibilidade de 

rodízio de disciplinas, 

possibilitando que cada 

turma tenha contato com 

apenas um professor por 

período. 

 

Garantir que as aulas 

ministradas pelos 

professores do grupo de 

risco continuem sendo 

ministradas de forma remota 

(conforme orientação das 

autoridades em saúde). 

PROPOSTA 2 AÇÕES PRODUTO 

Protocolo de acolhida aos 

estudantes, professores e 

servidores na perspectiva 

das diretrizes municipais 

Capacitar gestores, 

professores e funcionários, 

antes do retorno às aulas 

presenciais, para lidar com 

situações pessoais e 

interpessoais evidenciadas 

no retorno às atividades 

presenciais, inclusive 

relacionadas ao luto. 

 

Realizar momentos 

presenciais e/ou virtuais com 

pais e/ou responsáveis pelos 

estudantes para informar 

sobre o funcionamento da 

escola no retorno às 

atividades presenciais.  

 

Organizar ações, desde a 

semana de adaptação, com 
foco no socioemocional, de 

modo a fortalecer o trabalho 

relacionado ao 

desenvolvimento de 

competências 

socioemocionais na escola. 

 

Documento contendo as 

diretrizes e protocolos, 

abordando as ações 

relacionadas ao 

acolhimento de estudantes, 

professores, servidores e 

comunidade a serem 

adotadas para o retorno às 

atividades presenciais 



 
 

 

Promover processo de 

intervenção junto aos 

estudantes para 

conscientização acerca das 

ações e dos cuidados a serem 

tomados.  

 

Realizar ações de 

acolhimento emocional de 

estudantes, professores e 

servidores.  

 

Envolver assistentes sociais, 

psicólogos e profissionais 

das Secretarias Municipais 

de Saúde e Assistência 

Social nas ações de 

acolhimento. 

PROPOSTA 3 AÇÕES PRODUTO 

Avaliação diagnóstica com 

o retorno das atividades 

presenciais, a fim de 

realizar o levantamento 

dos déficits de 

aprendizagem/desenvolvi

mento dos alunos, de 

acordo com cada etapa de 

ensino. 

O município, em parceria 

com a SEDUC/CREDE, 

deve aplicar a avaliação 

diagnóstica, utilizando o 

SISPAIC para a 

Alfabetização e Ensino 

Fundamental nos anos 

iniciais e finais (por adesão 

para a Rede Municipal). 

 

Aplicação do SMAIP 

(avaliação própria do 

município) 

Análise pedagógica dos 

resultados por 

escola/município, através 

do SAAP, sob 

responsabilidade do 

município, da CREDE e da 

SEDUC. 

PROPOSTA 4 AÇÕES PRODUTO 

Ações pedagógicas de 

recuperação para a 

garantia das aprendizagens 

básicas (Parecer CNE 

05/2020 de 30 de abril de 

2020). 

Identificar os estudantes que 

não foram atendidos com as 

atividades remotas. 

 

Desenvolver um plano de 

atividades específicas para 

os estudantes que 

apresentarem maior 

dificuldade, em 

complemento às outras 
estratégias desenvolvidas 

junto aos demais alunos.  

 

Promover ações presenciais 

e/ou remotas de recuperação 

paralela, com base nos 

resultados das avaliações 

Plano estratégico e 

material pedagógico para 

atender aos alunos 

identificados com déficits 

de 

aprendizagem/desenvolvi

mento 



 
 

 

diagnósticas. 

PROPOSTA 5 AÇÕES PRODUTO 

Protocolo de busca ativa 

aos estudantes que não 

participaram das atividades 

não presenciais, no período 

de suspensão das aulas 

presenciais. 

Buscar a Rede de Proteção e 

parceiros (Equipe do Busca 

Ativa, Gestores Escolares, 

Conselho Tutelar, Agentes 

Comunitários de Saúde, 

PSE, CREAS/CRAS) para 

atuar na identificação das 

causas da não participação 

em atividades remotas e 

buscar soluções para o 

retorno dos estudantes à 

escola;  

 

Fortalecer a divulgação das 

ações de segurança sanitária 

pelos meios de comunicação 

disponíveis pelo município 

para evitar o abandono em 

função da contaminação;  

 

Fortalecer o protagonismo 

estudantil como forma de 

prevenção ao abandono; 

 

Documento norteador com 

foco na proteção dos 

estudantes e na prevenção 

do abandono escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4 DIMENSÃO DIRETRIZES SANITÁRIAS 

 

 

PROPOSTA 1 AÇÃO PRODUTO 

Distanciamento social 

conforme Decreto 

Estadual e Municipal 

vigente. 

Avaliar a necessidade de 

estabelecer horários 

diferentes de entrada e saída 

dos alunos, a fim de que se 

evitem aglomerações na 

entrada, intervalo e saída da 

escola.  

 

Estabelecer o distanciamento 

entre alunos em sala de aula 

com a metragem definida no 

protocolo sanitário do 

município referendado pelo 

Decreto Estadual vigente, 

bem como estar alinhado ao 

plano de escalonamento 

gradual do retorno às aulas.  

 

Reorganizar os espaços 

coletivos (refeitório, 

recreação, biblioteca, quadra, 

sala de professores, 

laboratório de informática e 

laboratório de ciências, 

dentre outros). Restringir o 

empréstimo do espaço físico 

da escola para qualquer 

atividade não escolar que 

contemple aglomeração de 

pessoas.  

 

Evitar, nos espaços físicos da 

escola, seminários, palestras, 

competições e assembleias.  

 

Ministrar aulas de Educação 

Física, preferencialmente ao 

ar livre, mantendo o 

distanciamento social. 

Organização de horários 

de entrada e saída dos 

alunos atendendo a um 

cronograma escolar.  

 

Designação de um 

profissional para que 

acompanhe a entrada e a 

saída dos alunos na frente 

da escola.  

 

Reorganização dos 

espaços de sala de aula.  

 

Sinalização dentro da 

escola para que os alunos 

mantenham distância entre 

si.  

 

Reorganização com 

revezamento de horário 

para oferecimento de 

merenda escolar, 

revezamento de horário de 

recreação e entre outros 

ambientes que possa haver 

aglomeração, além da 

marcação de lugares nos 

espaços da escola.  

 

Confecção de cronograma 

por ambientes para uso 

dos espaços coletivos, 

determinando horário e 

número de alunos.  

 

Elaboração de documento 

que regulamente o não 

empréstimo de espaço 

físico e atividades 

coletivas da escola.  

 

Orientação para 

professores e alunos sobre 

a importância de manter o 

distanciamento social, 



 
 

 

através de cartilhas e/ou 

cartazes informativos 

distribuídos em pontos 

estratégicos na escola. 

PROPOSTA 2 AÇÕES PRODUTO 

Desinfecção e rotinas de 

aeração do ambiente 

escolar. 

Aumentar a taxa de 

ventilação no ambiente das 

salas de aula.  

 

Desinfetar o prédio escolar.  

 

Desinfetar os ambientes da 

escola entre um turno e 

outro. 

Manutenção de portas e 

janelas abertas.  

 

Estabelecimento de rotina 

de higienização dos 

ambientes da escola antes 

do retorno às aulas, 

obedecendo aos protocolos 

sanitários.  

 

Estabelecimento de rotina 

de higienização e 

desinfecção dos espaços 

escolares e seus acessos 

(maçanetas, corrimões, 

carteiras, birôs, etc). 

PROPOSTA 3 AÇÕES PRODUTO 

Fiscalização permanente 

do uso dos banheiros 

seguindo os protocolos de 

segurança sanitária. 

Desinfetar, a cada uso, os 

banheiros adotando as 

medidas de higienização 

sanitária, usando solução 

com hipoclorito de sódio 2%.  

 

Estabelecer e controlar o 

número de usuários por 

banheiro 

Utilização de solução com 

hipoclorito de sódio 2%.  

 

Designação de 

profissionais para vistoria 

e controle do uso coletivo 

dos banheiros. 

PROPOSTA 4 AÇÕES PRODUTO 

Oferta da alimentação 

escolar, considerando a 

não aglomeração dos 

estudantes, as normas de 

higienização e a utilização 

dos utensílios, de modo 

assegurado. 

Ofertar alimentação em 

horários alternados ou em 

sala de aula.  

 

Higienizar os utensílios a 

cada oferta de alimentação. 

Utilizar equipamentos de 

proteção individual para a 

preparação e oferecimento da 

merenda escolar. 

Marcação do espaço 

escolar, atendendo às 

orientações sobre o 

distanciamento social.  

 

Estabelecimento de 

cronograma de oferta da 

merenda escolar por 

turma. Utilização de 

equipamento de proteção 

individual para manuseio e 
distribuição dos alimentos. 

PROPOSTA 5 AÇÕES PRODUTO 

Higienização diária dos 

transportes escolares 

Desinfetar regularmente os 

assentos e as demais 

superfícies do interior do 

transporte escolar que são 

frequentemente tocadas pelos 

Utilização de desinfetantes 

ou solução com 

hipoclorito de sódio 2%, 

conforme medidas de 

segurança sanitárias 



 
 

 

alunos a cada trajeto 

realizado, obedecendo aos 

protocolos sanitários. 

vigentes. Manutenção de 

janelas abertas. 

PROPOSTA 6 AÇÕES PRODUTO 

Reorganização de rotas do 

transporte escolar, levando 

em consideração o 

quantitativo de alunos, 

observando o atendimento 

da rede de ensino. 

Ofertar o número adequado 

de veículos escolares, a fim 

de atender o quantitativo de 

alunos, obedecendo o 

distanciamento social. 

Elaboração de planilha 

contendo capacidade 

máxima de ocupação pelos 

alunos, devendo conter 

localidades a serem 

atendidas, bem como o 

turno. 

PROPOSTA 7 AÇÕES PRODUTO 

Definição de regras sobre 

o uso comum dos 

bebedouros (CONSED, 

2020). 

Desativar bebedouros com 

disparo para boca. Incentivar 

a utilização de garrafas 

individuais. 

Substituição das torneiras 

com disparo para boca por 

torneiras com válvulas.  

 

Orientação sobre a 

importância da utilização 

individual de garrafas, 

podendo ser explanativa 

ou através de cartazes 

afixados em pontos 

estratégicos da escola. 

PROPOSTA 8 AÇÕES PRODUTO 

Redução de riscos 

sanitários com instalação 

de dispensadores de álcool 

em gel e pias em áreas de 

fácil acesso dentro da 

escola. (Lei nº 17.216, 19 

de maio de 2020.) 

Controlar, na entrada e saída 

da escola, a utilização de 

álcool 70% em gel/líquido 

para assepsia das mãos para a 

comunidade escolar. 

Designação de funcionário 

para auxiliar no controle 

da assepsia das mãos na 

entrada e saída da escola.  

 

Utilização de álcool 70% 

gel/líquido;  

 

Instalação de pias, 

sabonete líquido, papel 

toalha, sacos de lixo e 

lixeira com tampa e 

acionamento com pedal. 

PROPOSTA 9 AÇÕES PRODUTO 

Aferição da temperatura 

da comunidade escolar na 

entrada da escola 

Utilizar equipamento, sem 

contato, para aferição da 

temperatura na entrada de 

alunos, professores e demais 

profissionais da escola. 

Utilização do equipamento 

para aferição de 

temperatura 

PROPOSTA 10 AÇÕES PRODUTO 

Criação de uma equipe de 

triagem dentro da escola 

para verificação de casos 

suspeitos de COVID-19, 

devendo fazer uso de 

EPIs, conforme protocolos 

Criar equipe de triagem 

dentro da escola. 

 

Disponibilizar um ambiente 

dentro da escola para abrigar 

temporariamente casos 

Orientação à equipe de 

triagem para identificação 

dos sinais, sintomas e 

procedimentos em casos 

suspeitos. 

 



 
 

 

sanitários (CONSED, 

2020). 

suspeitos até a devida 

notificação à família para que 

a mesma procure 

atendimento médico. 

 

Criar canal de contato com a 

família 

Criação de um ambiente 

dentro da escola para 

abrigar casos suspeitos até 

a notificação à família.  

 

Elaboração de lista 

atualizada de contato dos 

responsáveis legais dos 

alunos, bem como 

contatos emergenciais dos 

órgãos de saúde. 

PROPOSTA 11 AÇÕES PRODUTO 

Utilização obrigatória de 

máscaras 

Orientar quanto ao uso das 

máscaras, por toda a 

comunidade escolar, de 

acordo com os protocolos 

sanitários. 

Determinação de uso 

efetivo de máscaras 

individuais. 

PROPOSTA 12 AÇÕES PRODUTO 

Utilização de 

equipamentos de proteção 

individual (EPIs) dentro 

da unidade escolar por 

alunos, professores, 

servidores e funcionários. 

Usar dentro do ambiente 

escolar EPIs estabelecidos 

pela Secretaria de Saúde, 

observando a função de cada 

indivíduo dentro da escola. 

Utilização de máscara, 

protetor facial, avental e 

demais equipamentos a 

serem definidos pelos 

respectivos órgãos de 

saúde. 

PROPOSTA 13 AÇÕES PRODUTO 

Disponibilização de 

informações sobre as 

medidas de segurança 

sanitárias e higienização. 

Compartilhar informações 

educativas quanto ao uso 

correto de máscara, bem 

como sua conservação, 

assepsia das mãos e etiqueta 

respiratória. 

Exposição, em locais 

estratégicos dentro da 

escola, de cartazes 

informativos que auxiliem 

na conscientização sobre 

os protocolos de higiene e 

de prevenção à COVID-

19, podendo utilizar 

também recursos 

tecnológicos. 

PROPOSTA 14 AÇÕES PRODUTO 

Orientação de funcionários 

responsáveis pela limpeza 

da escola e manipulação 

dos alimentos oferecidos 

sobre ações de segurança 

sanitárias (CONSED, 

2020). 

Realização de 

capacitações/orientações em 

parceria com órgãos de saúde 

sobre a maneira correta para 

realizar as atividades diárias, 

de acordo com os protocolos 

de higienização e assepsia. 

Capacitação de 

funcionários através de 

formação online 

continuada em parceria 

com a Secretaria 

Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de 
Educação. 

PROPOSTA 15 AÇÕES PRODUTO 

Contemplação na 

formação continuada para 

professores e gestores, 

temáticas relacionadas ao 

enfrentamento da COVID-

Realização de 

capacitações/orientações em 

parceria com órgãos de saúde 

sobre a maneira correta para 

realizar as atividades diárias 

Capacitação de 

professores e gestores, 

através de formação online 

continuada, em parceria 

com a Secretaria 



 
 

 

19. de acordo com os protocolos 

de higienização e assepsia. 

Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de 

Educação. 

PROPOSTA 16 AÇÕES PRODUTO 

Capacitação técnica sobre 

as normas de higienização 

e medidas de segurança 

para os condutores de 

transporte escolar. 

realização de 

capacitações/orientações em 

parceria com órgãos de saúde 

sobre a maneira correta de 

utilização e higienização do 

transporte escolar.  

 

Divulgar dentro do espaço do 

transporte escolar 

informativos sobre o uso 

obrigatório de máscaras, 

etiqueta respiratória e 

medidas de seguranças a 

serem adotadas. 

Capacitação dos 

condutores de veículo 

escolar através de 

formação online em 

parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, 

Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria de 

Transportes.  

 

Fixação de cartazes 

informativos.  

 

Utilização de álcool 70% 

gel/líquido ao adentrar e 

sair do transporte escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.5 DIMENSÃO GESTÃO DE PESSOAS 

 

 

PROPOSTA 1 AÇÃO PRODUTO 

Verificação de 

quais profissionais 

e professores estão 

aptos para voltar a 

trabalhar 

presencialmente. 

Recomenda-se, através de diagnóstico 

elaborado pelo grupo técnico municipal 

intersetorial (saúde e educação), 

coordenado pela Secretaria Municipal de 

Educação, registrar, catalogar e definir as 

diretrizes quanto ao retorno das atividades 

presenciais dos profissionais da educação; 

Considerar as orientações oficiais quanto à 

legislação trabalhista e decretos estadual e 

municipal em relação ao trabalho 

presencial. 

 

Banco de dados 

com as informações 

dos profissionais 

(servidores e 

professores), 

inclusive com 

informações quanto 

aos grupos de risco. 

 

 

PROPOSTA 2 AÇÃO PRODUTO 

Imunização de 

todos os 

profissionais da 

Educação 

Vacinação de todos os profissionais da 

Educação com a segunda dose da vacina e 

aguardar 15 dias a partir da aplicação da 

mesma. 

Documento 

assinado pelo 

responsável pela 

escola com a 

informação da 

vacinação de todo o 

pessoal da escola 

PROPOSTA 3 AÇÕES PRODUTO 

Reorganização do 

quadro de 

servidores e 

professores. 

Analisar as possíveis necessidades de 

reorganização do quadro de servidores e 

professores, decorrentes das restrições 

quanto ao grupo de risco, ensino híbrido, 

dentre outras medidas que impactem na 

presença dos profissionais no ambiente 

escolar. 

Monitoramento e 

controle da 

necessidade de 

adequação de 

pessoal nas escolas 

PROPOSTA 4 AÇÕES PRODUTO 

Formação de 

professores e 

equipe técnica para 

a utilização de 

ferramentas de 

aprendizado e 

trabalho mediado 

por tecnologia. 

A SME deve promover formação 

continuada aos professores e à equipe 

técnica. 

Programa municipal 

de formação nas 

competências 

tecnológicas. 

PROPOSTA 5 AÇÕES PRODUTO 

Parceria com a 

Secretaria 

Municipal de Saúde 

para capacitação 

prévia dos gestores 

e funcionários das 

escolas na 

identificação dos 

Parceria com o órgão de saúde municipal 

para realizar formações, de forma a 

orientar o núcleo gestor escolar quanto aos 

protocolos de saúde. 

 

Providenciar que as escolas tenham 

aparelhos de verificação de temperatura 

em quantidade adequada.  

Plano de formação 

em protocolos de 

saúde para os 

profissionais de 

educação.  

 

Aparelhos de 

verificação de 



 
 

 

sintomas, 

protocolos 

sanitários, etc. 

 

Ofertar palestras e campanhas publicitárias 

com foco na orientação aos profissionais 

da educação que atuam nas escolas. 

temperatura nas 

escolas em 

quantidade 

adequada.  

 

Capacitação, através 

de palestras e 

campanhas 

publicitárias, que 

orientem os 

profissionais da 

educação acerca dos 

sintomas e 

protocolos 

sanitários. 

PROPOSTA 6 AÇÕES PRODUTO 

Capacitação dos 

funcionários 

responsáveis pelo 

controle de entrada, 

permanência e 

saída de alunos. 

Criar protocolos referentes aos cuidados 

com os momentos de intervalos escolares, 

entrada, permanência e saída de alunos. 

Plano de formação 

dos servidores da 

escola. 

PROPOSTA 7 AÇÕES PRODUTO 

Formação de 

manipuladores de 

alimentos 

considerando os 

protocolos de 

higiene, 

desinfecção e 

manuseio da 

alimentação. 

Criar protocolos sobre o uso individual e 

não compartilhado de objetos pessoais.  

 

Criar protocolos sobre o consumo e o 

armazenamento de alimentos no ambiente 

escolar. 

Formação e/ou 

cartilhas sobre 

manipulação e 

acondicionamento 

de alimentos e 

utilização dos 

espaços escolares. 

Parceria com a 

Secretaria da Saúde, 

a fim de promover 

formações e 

elaboração de 

cartilha de 

orientações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Considerações Finais 

 

Em 21 de maio de 2020, o município de Ipaporanga, apresentou ao Ministério Público 

do Estado do Ceará o Plano de Contingência Para Garantia do Direito à Educação 

Diante da Pandemia (Covid-19). Na ocasião, a perspectiva era a possibilidade de um 

retorno gradual ainda durante o ano de 2020. No entanto, não foi o que ocorreu!  

Em consulta as famílias, que aconteceu de 8 à 25 de setembro de 2020 através do 

Google Forms e através de formulário impresso para as famílias sem acesso à internet, 

dos 2.089 alunos matriculados, 1.688 famílias responderam a pesquisa. Desse total, 

1.333 disseram não ser a favor do retorno das aulas presenciais em 2020, o que equivale 

a 79%.  Para 355 famílias o retorno das aulas presenciais ainda em 2020 era possível, 

equivalendo a 21%. Outro dado importante que a pesquisa revelou que em 31% das 

famílias, moram 4 pessoas e 42,7% possuíam pessoas do grupo de risco na casa onde 

moravam. 

Ainda no ano de 2020, aconteceram duas pesquisas envolvendo os profissionais da 

Educação (professores, gestores, técnicos pedagógicos e administrativos, auxiliares de 

serviços gerais, motoristas, monitores, cuidadores, vigias...).   

A primeira ocorreu de 26 à 31 de agosto de 2020, através do Google Forms.. Dos 329 

participantes da referida pesquisa, cerca de 21%, ou seja, 61, fazem parte do grupo de 

risco. É importante destacar que 83% não se sentiam seguros para retornar com as aulas 

presenciais. Uma das perguntas da pesquisa era saber os sentimentos de cada um diante 

do contexto. É relevante mencionar que medo, pânico, ansiedade e insegurança 

estavam entre os mais citados. 

De 14 à 18 de dezembro de 2020 ocorreu a segunda pesquisa e contou com a 

participação de 254 servidores da Educação. Desse total, 9,7% já haviam testado 

positivo. No momento, esse dado está sendo atualizado através de nova pesquisa. 

Embora o número de infectados se mostrou pequeno, o número de pessoas próximas, 

familiares ou amigos, chegou a 52,6%. Para o início do ano letivo de 2021, a pesquisa 

mostrou que 55,6% eram favoráveis a manutenção das aulas de forma remota no 

primeiro trimestre letivo de 2021. 

O ano de 2021 se apresentou a princípio como uma esperança de um possível retorno 

logo nos primeiros meses, mas infelizmente não é o que ocorre atualmente. 



 
 

 

Desde o inicio da pandemia até o dia 18 de abril de 2021, o Município de Ipaporanga já 

notificou 3.422 casos suspeitos de COVID-19. Desse total, 706 testaram positivo para 

COVID-19 e 9 vieram a óbito. 

Considerando essa situação, é oportuno reforçar a necessidade urgente de vacinação de 

todos os profissionais da Educação para que o retorno seja de fato seguro. 

Portanto, a defesa da vida é a principal bandeira defendida por todos que compõe o 

Comitê Municipal de elaboração, implementação, acompanhamento e monitoramento 

das ações do Plano Municipal de retomada das aulas presenciais. O presente Plano de 

Retomada das Aulas Presenciais é um desejo de todos, no entanto, não se pode colocar 

em risco a saúde e segurança de inúmeras pessoas que fazem parto do processo de 

ensino e aprendizagem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROTOCOLO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA EPIs PROCEDIMENTO OBSERVAÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Banheiros 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Auxiliar de Serviços 
Gerais 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Diária (após o 
uso/sempre que 

necessário) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Botas de 

borracha, 
avental 

impermeá

vel, luvas 

de látex 

Lavar as paredes, portas e 

maçanetas com água, sabão e 

enxaguar. 

 
Pias, lavatórios e torneiras: 

Deixar correr água; 

Esfregar com esponja de aço ou 

dupla-face e detergente; 
Desprezar a esponja no lixo em 

todo final de limpeza; 

Enxaguar bem; 

Despejar pequena quantidade de 
água sanitária a 2,5% diluída e 

deixar secar naturalmente. 

 

Vaso Sanitário: 
Limpar as superfícies externas, 

tampas e protetores do vaso 

sanitário com escova ou esponja 

própria, sabão e água; 
Enxaguar; 

Esfregar superfícies internas 

com escova específica e sabão; 
Dar descarga; 

Colocar água sanitária a 2,5% 

diluída e deixar agir por 15 

minutos; 
Colocar saco de lixo nalixeira. 

 

Piso: 

Lavar o piso com água e sabão, 
esfregando com vassoura e 

enxaguar; 

Aplicar água sanitária 2,5% 

diluída e deixar agir por 15 
minutos; 

Retirar excesso com rodo. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

A higienização deve 

acontecer antes da 

abertura de cada 
turno e após os 

intervalos. 

 

Armazenar os 
materiais de 

limpeza do banheiro 

dentro de um saco 

plástico em local 
adequado. 

 

 
O lixo deve ser 

removido pelo 

menos três (3) vezes 

ao dia (no início do 
expediente e nos 

intervalos da manhã 

e da tarde) e 

descartado com 
segurança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS 

E UTENSÍLIOS DE COZINHA 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊN

CIA 

MATERIAIS 

USADOS 

EPIs PROCEDIMENTO OBS 

 

 

Pisos, 

Rodapés 

e Ralos 

 

Merendeira e 

ajudante de 

cozinha 

 

Diária (após 

o 

uso/sempre 

que 

necessário) 

Pá para recolher 

resíduos, 

sabão ou 

detergente, 

rodo, pano de 

chão, vassoura 

dura, balde, 
mangueira ou 

hidro jato, água 

sanitária 

Botas de 

borracha, 

avental 

impermeá

vel, luvas 

de látex 

1. Recolher os resíduos com 

o rodo e a pá; 

2. Lavar com água e sabão; 

3. Esfregar bem com a 

vassoura; 

4. Enxaguar com água 

corrente; 
5. Jogar a solução de cloro; 

6. Aguardar 15 minutos; 

7. Retirar o excesso de água 

com o rodo; 
8. Secar o ambiente. 

Não é 

permitido 

varrer a seco 

nas áreas de 

manipulação 

 

 

 

 

 

Paredes 

 
Merendeira e 

ajudante de 

cozinha 

Diária e 
Semanal 

Balde, pano de 
chão, sabão ou 

detergente, 

esponja, 

mangueira, água 
sanitária 

Botas de 
borracha, 

avental 

impermeá

vel, luvas 
de látex 

1. Lavar as paredes na 
altura das bancadas   com   

água, sabão e esponja 

(diário); 

2. Lavar as paredes até o 
teto com água, sabão e 

esponja (semanal); 

3. Enxaguar com 

água corrente; 
4. Jogar a solução de cloro; 

5. Retirar o excesso de água 

com o pano de chão; 

6. Finalizar com solução 

clorada; 

7. Secar o ambiente. 

 

 

 

Porta 

 

 

 

Merendeira e 
ajudante de 

cozinha 

 

 

Semanal 

 

Balde, pano de 

chão, sabão ou 

detergente, 
esponja, 

mangueira, água 

sanitária 

 

Botas de 

borracha, 

avental 
impermeá

vel e luvas 

de látex 

1. Lavar as portas com 

água, sabão e esponja; 

 

2. Enxaguar com água 
corrente; 

 

3. Retirar o excesso de 

água com o pano de chão; 
 

4. Secar o ambiente. 

A limpeza das 

maçanetas 

deve ser 

DIÁRIA, 
usando pano 

úmido com 

sabão e depois 

desinfetar 
com álcool 

70%. 

 

 

 

Utensílios 

em geral 

 

 

 

Merendeira e 
ajudante de 

cozinha 

 

 

Diária 

(antes e 
após o 

uso/sempre 

que 

necessário) 

 

 

Sabão ou 

detergente, 
esponja e álcool 

70% 

Sapato 

fechado 

antiderrap

ante, 
avental 

impermeá

vel e luvas 

de látex 

1. Retirar o excesso de 

resíduos; 

2. Lavar com água, sabão e 

esponja; 
3. Enxaguar com água 

corrente; 

4. Borrifar álcool 

líquido70% (final do dia); 
Secar naturalmente. 

Não podem 

ficar em 

contato direto 

com o piso, 
devendo ser 

mantidos 

suspensos em 

locais 
apropriados. 

A CVS-6 

proíbe o uso 
de escovas, 

esponjas ou 

similares de 

metal, lã, 
palha de aço, 

madeira, 

amianto e 

materiais 
rugosos e 

porosos. 

 

 



 
 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCI

A 

MATERIAIS 

USADOS 

EPIs PROCEDIMENTO OBS 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Escola e 

transporte 
escolar 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Todos 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Diária e várias 

vezes ao dia 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Sabonete 

líquido, água 
corrente, álcool 

70%, papel 

toalha 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

NÃO 
HÁ 

Molhe as mãos evitando 

tocar no lavatório; 

Aplique o sabonete na 

palma da mão; 
Ensaboe as palmas das 

mãos, friccionando-as entre 

si; 

Entrelace as mãos 
friccionando a palma da 

mão direita sobre dorço da 

mão esquerda, e vice-versa 

Esfregue o dorço dos dedos 
na palma da mão oposta, 

com movimentos de vai e 

vem; 

Esfregue o polegar 
esquerdo com a mão direita 

fazendo movimentos 

rotatórios, e vice- versa; 

Friccione as polpas dos 
dedos e unhas de uma mão 

contra a palma da mão 

oposta, fazendo

 movimentos 
circulares; 

Esfregue antebraço e punho, 

fazendo movimentos 

circulares; 
Enxague as mãos com água 

corrente, retirando resíduos 

de sabonete; 

Secar com papel toalha 
descartável; 

Fechar a torneira utilizando 

o papel toalha; 

Descartar o papel toalha na 
lixeira. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Na 

impossibilida

de de lavar as 
mãos com 

água e 

sabonete 

líquido 
(sabão), 

utilizar 

solução 

alcóolica a 70 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA EPIs PROCEDIMENTO OBSERVAÇÃO 

 

 

Pisos e 
Rodapés 

 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

Antes do início 

das aulas, na 
mudança de 

turno 

 

Botas de 

borracha, 
avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

Para troca de turnos 

(manhã/tarde/noite): 
Recolher os resíduos 

com o rodo e a pá; 

Passar pano úmido no 

chão com solução 
clorada; 

Secar naturalmente. 

 

 

 

Pisos e 

Rodapés 

 

 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 

Semanal 

 

 

Botas de 

borracha, 
avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

Lavar com água e 

sabão; 

Esfregar bem com a 
vassoura; 

Enxaguar com água 

corrente; 

Jogar a solução de 
cloro; 

Aguardar 15 minutos; 

Retirar o excesso de 

água com orodo; 
Secar o ambiente. 

 

 
 

Mesas e 

Cadeiras 

 
 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 
 

Na troca de 

turnos. 

 
Sapato 

fechado 

antiderrapante, 

avental 
impermeável, 

luvas de látex 

 
Retirar a sujeira das 

mesas e cadeiras; 

Borrifar álcool líquido 

70% e friccionar nas 
superfícies. 

 

 

Portas, 

janelas, 

parapeitos, 
batentes 

 

 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 

Semanal 

 

Sapato 

fechado 

antiderrapante, 
avental 

impermeável, 

luvas de látex 

Lavar com água, sabão 

e esponja 

Enxaguar com água 

corrente; 
Retirar o excesso de 

água com o pano de 

chão; 

Secar o ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SALAS DE AULA 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA EPIs PROCEDIMENTO OBS 

 

 

 
Pisos e 

Rodapés 

 

 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

 

 

Antes do início 
das aulas, na 

mudança de turno 

 

Botas de 

borracha, 
avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

Para troca de turnos (manhã e tarde): 

Recolher os resíduos com o rodo e a pá; 
Passar pano úmido no chão com 

solução clorada; 

Secar naturalmente. 

 

 

 

 
 

Pisos e 

Rodapés 

 

 

 
Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 

 
Semanal 

 

 

Botas de 
borracha, 

avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

Lavar com água e sabão; 

Esfregar bem com a vassoura; 
Enxaguar com água corrente; 

Jogar a solução de cloro; 

Aguardar 15 minutos; 

Retirar o excesso de água com orodo; 
Secar o ambiente. 

 

 
 

 

Mesas e 

Cadeiras 

 
 

 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 
 

Na troca de turnos 

e durante as 

refeições dos 
alunos 

 
Sapato fechado 

antiderrapante, 

avental 

impermeável, 
luvas de látex 

 
Retirar a sujeira com um pano úmido; 

Borrifar álcool líquido 70% e friccionar 

nas superfícies. 

 

 
Portas, 

janelas, 

parapeitos 

e batentes 

 
 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 
 

Semanal 

Sapato fechado 
antiderrapante, 

avental 

impermeável, 

luvas de látex 

Lavar com água, sabão e esponja; 
Enxaguar com água corrente; 

Retirar o excesso de água com o pano 

de chão; 

Secar o ambiente. 

 

 

 
 

Maçanetas 

 

 
 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 
Antes do início 

das aulas, na 

mudança de turno 

 

Sapato fechado 
antiderrapante, 

avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

 
Borrifar álcool líquido 70% e friccionar 

na superfície. 

 

 

 
 

Paredes 

 

 
 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 
 

Quinzenal 

 

Sapato fechado 
antiderrapante, 

avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

Lavar as paredes com água e sabão; 
Enxaguar com água corrente; 

Secar o ambiente. 

 

 

 
 

Interrupto

res e 

Tomadas 

 

 
 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 
 

Antes do início 

das aulas, na 

mudança de turno 

 

Sapato fechado 
antiderrapante, 

avental 

impermeável, 

luvas de látex 

Limpar com pano umedecido com água 

e sabão; 
Cobrir os queimadores; 

Retirar a solução com pano umedecido 

com água; 

Finalizar com álcool 70% (borrifar); 
Secar naturalmente. 

 

 
Não 

permitir 

que a 

água 
entre em 

contato 

com a 

rede 
elétrica. 

 
 

Ventilador

es 

 
 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 
 

Quinzenal 

 
Sapato fechado 

antiderrapante, 

avental 

impermeável, 
luvas de látex 

Desligar da tomada e desmontar com 
cuidado o ventilador; 

Passar um pano seco na grade e nas 

hélices para tirar o excesso de poeira; 

Passar um pano umedecido com 
detergente ou sabão neutro por toda a 

área que tirou a sujeira; 

Secar com um pano limpo. 

 

 

 

 



 
 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA EPIs PROCEDIMENTO 

 

Para superfícies 

duras e não porosas 
no interior do 

veículo, como 

assentos rígidos, 

apoios de braços, 
maçanetas, fivelas 

de cinto de 

segurança, 

controles de luz e 
ar, 

e puxadores 

 

 

 
Monitores/Motorista 

 

 

Diária (após o 
uso/sempre que 

necessário) 

 

 

 
Luvas de látex 

 

Aplicar água e sabão específico 

com um pano; 
Retirar excesso com pano úmido; 

Secar. 

Caso não seja possível realizar as 

operações acima, aplicar álcool 
líquido 70%. 

 

Para superfícies 

macias ou porosas, 

como bancos de 
tecido e cadeiras 

 

 

Monitores/Motorista 

 

Diária (após o 

uso/sempre que 

necessário) 

 

 

Luvas de látex 

 

Retirar a sujeira aparente; 

Passar pano úmido com água e 

sabão específico; 
Retirar excesso com pano úmido; 

Secar. 

Caso não seja possível realizar as 

operações acima, aplicar álcool 
líquido 70%. 

 
Para superfícies 

eletrônicas tocadas 

com frequência, 

como telas 
sensíveis ao toque 

Usadas  no veículo 

 
Monitores/Motorista 

 
Diária (após o 

uso/sempre que 

necessário) 

 
 

Luvas de látex 

 
Borrifar álcool líquido 70% e 

friccionar nas superfícies. 

 

Piso 

 

Monitores/Motorista 

 

Após o uso e no 

final do 

expediente ou 
quando se fizer 

necessário 

 

Botas de 

borracha, 

avental 
impermeável, 

luvas de látex 

 

Recolher os resíduos com o rodo 

e apá; 

Passar pano úmido no chão com 
solução clorada; 

. Secar naturalmente. 

 

 

 

Piso 

 

 

 

Monitores/Motorista 

 

 

 

Semanal 

 

 

Botas de 

borracha, 
avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

Lavar com água e sabão; 

Esfregar bem com a vassoura; 

Enxaguar com água corrente; 
Jogar a solução de cloro; 

Aguardar 15 minutos; 

Retirar o excesso de água com o 

rodo; 
Secar o ambiente. 

 

 

 

 

Portas e janelas 

 

 

Monitores/Motorista 

 

Diária (após o 

uso/sempre que 
necessário) 

 

Sapato 

fechado 
antiderrapante, 

avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

Retirar a sujeira aparente; 

Passar pano úmido com água e 
sabão específico; 

Retirar excesso com pano úmido; 

Secar; 

Caso não seja possível realizar as 
operações acima, aplicar álcool 

líquido 70%.. 

 

 

Limpeza externa 

 

 

Monitores/Motorista 

 

 

Semanal 

 

Sapato 

fechado 
antiderrapante, 

avental 

impermeável, 

luvas de látex 

 

 

Lavar as superfícies externas 
com água e sabão específico; 

Enxaguar com água corrente; 

Secar as superfícies com um 

pano limpo. 

 



 
 

 

HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA MATERIAIS 

USADOS 

EPIs PROCEDIMENTO OBS 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Cozinha 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Manipulador de 

alimentos 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Sempre que 

necessário 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Detergente, 

água sanitária, 

álcool 70% 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Botas de 
borracha, 

avental 

impermeável, 

luvas de 
látex 

 
VEGETAIS: 

Selecionar as folhas e 

partes dos alimentos 

que não estejam 
deteriorados; 

Lavar em água 

corrente todos os 

vegetais. Os folhosos 
devem ser lavados 

folha a folha; 

Deixar os vegetais de 

molho em solução 
clorada por 15 

minutos; 

Enxaguar com água 

corrente; 
Guardar em recipiente 

fechado até o uso. 

 

ALIMENTOS EM 
CAIXA, GARRAFAS 

OU LATAS: 

1. Lavar com 

detergente, esponja e 
água, os alimentos em 

caixa ou lata; 

Enxaguar com água 

corrente; 
Secar com pano limpo 

ou papel toalha. 

Guardar os produtos. 

 
ALIMENTOS EM 

SACOS PLÁSTICOS: 

Passar álcool liquido 

70% nas embalagens 
com o auxílio de um 

pano limpo; 

Guardar os produtos. 

 
 

 
 

 

 

A      higienização 
com solução 

alcóolica 70%, 

deve ser feita 

sempre longe da 
área de cocção. 

 

 

 
 

 

 

As embalagens 
Terciárias (caixas 

de papelão e 

segundárias (sacos 

dos fardos) devem 
ser descartadas 

antes dos

 alimento

s entrarem na 
cozinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HIGIENIZAÇÃO DE PÁTIOS E CORREDORES 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA EPIs PROCEDIMENTO OBSERVAÇÃO 

 

 
 

Pátio, 

corredores e 

demais áreas 
internas 

comuns 

 

 
 

 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 

 
 

Antes do início 

das aulas, na 

mudança de 
turno 

 

 
 

Botas de 

borracha, 

avental 
impermeável, 

luvas de látex 

 

 
 

Recolher os resíduos 

com o rodo e a pá; 

 
Passar pano úmido 

no chão com 

solução clorada; 

 
Secar naturalmente. 

 

 
 

Pátio, 

corredores e 

demais áreas 
internas 

comuns 

 
 

 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

 
 

 

 

 
Semanal 

 
 

 

Botas de 

borracha, 
avental 

impermeável,l 

uvas de látex 

 
 

Lavar com água e 

sabão; 

Esfregar bem com a 
vassoura; 

Enxaguar com água 

corrente; 

Jogar a solução de 
cloro; 

Aguardar 15 

minutos; 

Retirar o excesso de 
água com o rodo; 

Secar o ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

USO, DESCARTE E HIGIENIZAÇÃO DE MÁSCARAS 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA MATERIAI

S USADOS 

EPIs PROCEDIMENTO OBS 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Escola, 

transporte 

escolar 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Todos 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Diária 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Balde, sabão 

ou 

detergente, 

água 
sanitária 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

máscara 

Para colocar a 
máscara: 

Higienizar as mãos; 

Colocar a máscara 

segurando pelos 
elásticos ou tiras; 

Ajustar ao rosto, 

cobrindo nariz e boca, 

sem deixar folgas 
laterais; 

Evite tocar a parte 

frontal da máscara; 

Trocar a cada 02 
horas, ou quando 

estiver úmida; 

 

Para a retirada da 
máscara: 

Higienizar as mãos; 

Retirar segurando 

pelo elástico ou tiras, 
sem tocar na parte 

frontal. 

 

Descarte da Máscara: 
Máscara descartável: 

Descartá-la em local 

apropriado. 

Máscara de Pano: 
Acondicioná-la em 

saco plástico fechado 

e guardá-la longe dos 

alimentos para 
posterior 

higienização. 

 

Higienização das 
máscaras: 

Lavar com água e 

sabão; 

Enxaguar; 
Deixar de molho em 

solução clorada por 

20 minutos; 

Enxaguar e secar. 

 
 

 

 

 
 

 

As máscaras 

devem ser 
descartadas no 

lixo 

do banheiro. 

 
 

 

 

A higienização 
das máscaras de 

pano deve 

ser feita em 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 

 

LOCAL RESPONSÁVEL FREQUÊNCIA MATERIAIS 

USADOS 

EPIs AÇÃO OBS 

 
 

 

 

 
Higienização 

de Panos de 

limpeza 

 
 

 

 

 
Auxiliares de 

Serviços Gerais 

 
 

 

 

 
Diária (após o 

uso/sempre que 

necessário) 

 
 

 

 

 
Balde, sabão, 

escova e água 

sanitária. 

 
 

 

 

Botas de 
borracha, 

avental 

impermeável, 

luvas de 
látex 

 
Separar os panos 

segundo suas 

áreas de serviço; 

Lavar com água, 
sabão, água 

sanitária e 

escova; 

Esfregar 
vigorosamente 

para retirada 

total da 

sujidades e 
resíduos; 

Enxaguar com 

água corrente; 

Torcer bem; 
Secar em local 

próprio ou 

especifico para 

este fim sendo 
bem ventilado e 

livre de sujidade 

e contaminações 

ambientais. 

 
 

 

 

Não secar 
sobre 

equipamentos, 

grades de 

circulação de 
ar etc. 

 

Rodos, Pás e 
Baldes 

 

Auxiliares de 
Serviços Gerais 

Diária (após o 

uso/sempre que 
necessário) 

 

Sabão. 

 

Luvas de 
látex 

 

Lavar com água 
e sabão; 

Enxaguar; 

Secar 

naturalmente em 
local específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AUTODECLARAÇÃO DE SERVIDOR - GRUPO DE RISCO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Eu, devidamente qualificado abaixo, na condição de Servidor Público Municipal de 

Ipaporanga, atesto para os devidos fins que faço parte de grupo de risco do novo 

coronavírus (COVID-19), conforme declarado a seguir. 

Declaro, ainda, que estou ciente que a inveracidade da informação contida neste 

documento, por mim firmado, constitui prática de infração disciplinar, passível de 

punição na forma da lei.  

Ipaporanga, ________  de________________  de 2021.  

 

___________________________________________________ 

Assinatura Servidor 

 

NOME DO SERVIDOR: 

 

CPF 

CARGO/FUNÇÃO: 

 

LOCAL DE TRABALHO: 

 

 

 

Tem mais de sessenta anos?        (  ) Sim                         (   ) Não  

Está grávida?                              (   ) Sim                         (   ) Não  

Tem doenças respiratórias?        (   ) Sim                         (   ) Não  

Tem diabetes?                            (   ) Sim                         (   ) Não  

Tem alguma doença crônica?     (   ) Sim Quais: ________________________________ 

                                                    (   )Não 

 

Obs: anexar documentos comprobatórios (laudo, receita de remédio de uso continuo etc) 

 

 

 

 



 
 

 

AUTODECLARAÇAO DE ALUNO – GRUPO DE RISCO 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

Segundo o Ministério da Saúde são considerados grupos de risco: 

 Cardiopatas, hipertensos, pneumopatias (asma), doenças renais, diabetes, 

doenças neurológicas (que afetam a deglutição a respiração ou 

funcionamento muscular), câncer e obesidade mórbida. 

 

O (A) aluno (o) abaixo qualificado, estudante da ____________________, situada no 

endereço __________________________________, escola esta pertencente ao Sistema 

Municipal de Ensino de Ipaporanga, representado por seu responsável legal, atesta para 

os devidos fins que o mesmo faz parte do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-

19), conforme declarado a seguir. Declara, ainda, que está ciente que a inveracidade da 

informação contida neste documento, por ele firmado, constitui prática de infração 

disciplinar, passível de punição na forma da lei.  

 

Ipaporanga, ________ de________________ de 2021. 

 

_____________________________________________________________________ 

Assinatura do pai/mãe ou responsável 

 

NOME ALUNO (A) D/N SÉRIE/ANO ENDEREÇO 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Tem doenças respiratórias?                           (   ) Sim (   ) Não 

Tem diabetes?                                               (   ) Sim (   ) Não 

Tem doenças neurológica?                            (   )Sim  (   ) Não 

Tem obesidade?                                            (   )Sim  (   ) Não 

Tem alguma doença crônica?                       (   ) Sim  (  ) Não 

 

Quais: _______________________________________________________________  

 

 

Obs: anexar documentos comprobatórios (laudo, receita de remédio de uso 

continuo etc) 
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