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CHECKLIST  -  PLANOS E 
CRONOGRAMAS

MEDIDAS ADMINISTRATI-
VAS E DE ARTICULAÇÃO

Grau de Adequação

Item Adequado Parcialmente adequado Inadequado

Previsão de constituição 
deComitê Intersetorial Mu-
nicipal para elaboração e 
monitoramento de Plano 
de Retorno das Atividades, 
indicando as instituições e 
órgãos que compõe o co-
mitê.

Diagnóstico e mapeamento 
das instituições públicas de 
ensino quanto às questões 
de infraestrutura para o 
retorno das aulas presen-
ciais, com prazo para as 
reformas e/ou adaptações 
necessárias (abastecimen-
to de água;  condições de 
uso dos banheiros; venti-
lação das salas utilizadas; 
capacidade de alunos por 
turma, respeitado o distan-
ciamento mínimo)

Diagnóstico da comunidade 
escolar, verificando aspec-
tos emocionais e de saúde, 
notadamente a presença 
de comorbidades, quanto 
a professores, alunos, fun-
cionários e seus familiares.

Previsãode um canal cons-
tante de comunicação 
transversal entre o Poder 
Público, as instituições de 
ensino e as comunidades 
escolares
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Grau de Adequação
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Previsão de flexibilização 
da frequência escolar, per-
mitindo que pais e respon-
sáveis optem por manter 
seus filhos em regime de 
atividades não presenciais, 
indicando como será ope-
racionalizada esta escolha

Indicar medidas previstas 
para a busca ativa inter-
setorial de estudantes que 
abandonaram/evadiram as 
instituições de ensino du-
rante o período de ativida-
des não presenciais

MEDIDAS SANITÁRIAS

Item Grau de Adequação

Item Adequado Parcialmente adequado Inadequado

Indicar o modelo de reto-
mada (intermitente, inte-
gral, alternado)adotado e a 
justificativa para a adoção 
de tal modelo

Previsão de aquisições, 
distribuição e garantia de 
equipamentos de proteção 
individual (máscaras, luvas, 
face shields) e materiais 
destinados ao combate ao 
vírus (álcool em gel, sabão, 
dispensadores) informando 
as quantidades já adquiri-
das ou a serem adquiridas, 
sempre relacionadas com a 
quantidade de membros de 
cada escola

Previsão de aplicação de 
testes para Covid-19 em es-
tudantes e servidores das 
escolas e com qual frequ-
ência planeja-se fazê-los.

MEDIDAS SANITÁRIAS
Grau de Adequação
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Protocolo de segurança 
que informe aos membros 
da comunidade escolar as 
medidas que serão adota-
das quanto aos casos con-
firmados ou suspeitos de 
COVID-19 entre professores, 
alunos ou funcionários, in-
cluindo o dever de informar 
às autoridades sanitárias 
os casos confirmados, com 
respectivos dados para 
contato e monitoramento, e 
a previsão de suspensão de 
atividades

Protocolo de segurança 
que oriente alunos e pro-
fessores quanto às regras 
para uso das áreas comuns 
da escola como banheiros, 
bibliotecas/salas de leitura, 
laboratórios, quadras, re-
feitório,  incluindo os perí-
odos de intervalo, evitando 
aglomerações

Protocolo para acesso 
da comunidade escolar e 
de terceiros às escolas, 
compreendendo medidas 
de segurança como, por 
exemplo, medição de tem-
peratura, uso obrigatório 
de máscara, uso de tapete 
para higienização dos pés

Protocolo para formação 
dos profissionais que tra-
balham nas escolas, in-
cluindo os que atuam na 
manipulação de alimentos 
e na limpeza em geral dos 
ambientes, visando reduzir 
possibilidades de contami-
nação
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Orientações quanto às roti-
nas de higienização de sa-
las de aula, demais espaços 
de convivência coletiva da 
escola e veículos utilizados 
para transporte escolar.

Diretrizes sobreo distancia-
mento mínimo entre as car-
teiras e a lotação máxima 
das salas de aula de acordo 
com as normas sanitárias 
local e/ou estadual.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS

Item Grau de Adequação

Item Adequado Parcialmente adequado Inadequado

Plano de cuidados emocio-
nais, destinado a garantir 
uma retomada que promo-
va bem-estar entre a comu-
nidade escolar

Avaliação diagnóstica dos 
alunos, visando verificar os 
resultados do período de 
atividades não presenciais 
entre aqueles que as rece-
beram

Planejamento de reposi-
ção e/ou reforço de aulas 
para os alunos, priorizando 
aqueles que não tiveram 
acesso ou aprendizado es-
perado com os conteúdos 
trabalhados de forma não 
presencial

Modelo de reorganização do 
calendário escolar que será 
adotado pela rede pública 
de ensino considerando a 
necessidade de cumpri-
mento da carga horária 
mínima anual com a justi-
ficativa para a sua adoção

MEDIDAS PEDAGÓGICAS
Grau de Adequação
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Garantir medidas não dis-
criminatórias para aten-
dimento aos alunos com 
deficiência, público da edu-
cação especial

Planejamento de manuten-
ção das aulas e atividades-
para as famílias que opta-
rem por permanecer com 
seus filhos no modelo não 
presencial

No caso de adoção simul-
tânea de atividades não 
presenciais mesmo após a 
retomada, há previsão de 
ações para monitoramento 
claro e detalhado das ativi-
dades, incluindo a garantia 
de acesso destas a todos os 
estudantes

Previsão de ações educa-
tivas para orientara comu-
nidade escolar para que 
sejam evitadas atitudes e 
ações ligadas ao estigma e 
ao preconceito, direciona-
das a alguém suspeito ou 
confirmado com a COVID19

Garantia de medidas não 
discriminatórias para aten-
dimento aos alunos com 
deficiência, público da edu-
cação especial



6

CHECKLIST

CRONOGRAMA DE AÇÕES

Item Grau de Adequação

Item Adequado Parcialmente adequado Inadequado

Há cronograma relacionado 
às aquisições necessárias 
para garantir as previsões 
do plano. (insumos como 
álcool em gel, dispensado-
res, máscaras e afins)

Há cronograma relacio-
nado aos serviços e obras 
necessários para garantir 
as previsões do plano. (re-
formas e intervenções nas 
edificações escolares)

Há cronograma relacionado 
à  elaboração de materiais 
complementares (guias 
e afins) necessários para 
garantir as previsões do 
plano.

CRONOGRAMA DE AÇÕES
Grau de Adequação


