
 

ESTADO DO CEARÁ 
Poder Executivo Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA 
GABINETE DO PREFEITO  

 

Centro Administrativo Porcino Maia 

Avenida Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara - Ceará – CEP: 63.490.000 – Telefone: 88 – 3568.4530 
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Oficio nº.  162/2021-GABP, de 16 de Abril de 2021. 
 
 
 
Ao: Exmo. Senhor Procurador-Geral de Justiça  
     Dr. Manuel Pinheiro Freitas 
     – Gabinete do Procurador-Geral de Justiça 
 
 
  
ASSUNTO: Resposta ao Ofício Circular nº 0002/2021/GabPGJ 
                    P.A. 09.2021.00008483-6 
 
 
 

Excelentíssimo Senhor Procurador, 
 

 

É com o devido respeito que venho à presença de Vossa Excelência, em 

resposta ao Ofício Circular nº 0002/2021/GabPGJ, informar que elaboramos o Plano 

municipal de retomada das aulas presenciais, baseado no Plano Estadual, tendo a 

participação dos diversos setores da sociedade civil e organizada, com o objetivo do 

retorno seguro e gradual das aulas presenciais no nosso município. 

  
 

  Respeitosamente, 
 
 

 
Joacy Alves dos Santos Júnior 

Prefeito Municipal 
 



 

  



 

 

Prefeito Municipal de Jaguaribara 

Joacy Alves dos Santos Júnior 

 

Secretário Municipal de Educação 

Antônio Alexandre Silva Sena 

 

Secretária Municipal de Assistência Social 

Ticiane Fernanda Diógenes Pinheiro 

 

Secretária Municipal de Saúde 

Maria da Conceição Cavalcante Peixoto 

 

 

 

 

 

 



 

Comitê Municipal de Implementação, Acompanhamento e monitoramento das Ações do Plano de Retomada das Aulas 

Presenciais. 

 

Representantes da Administração: 

Aurineire Lima de Negreiros 

Aureliana Feitosa da Silva 

Representantes da Educação: 

Antônio Alexandre Silva Sena 

Luciana Peixoto de Freitas 

Greyce Kelly Alves Jales 

Elinalva Cavalcante Chaves 

Representante do Conselho Municipal de Educação: 

Francisco Isac da Silva 

Representantes da Saúde: 

Jesus Jeso Carneiro de Freitas 

Clóves de Oliveira Andrade Neto 

Karina Aniceto Barbosa 

Representantes da Assitência Social: 

Elisangela Leite da Silva 

Francisca Betânia batista de Araújo 

Representante de Estudantes: 

Antônio Guilherme Delfino Nogueira 

Representantes dos Conselhos Escolares: 

Clébia Tânia Carneiro Cavalcante 

Rosangela Maria Pereira de Oliveira 

Maria Lenilce Dutra Gomes Alves 

Ana Gisele Vieira de Oliveira 

Danilo Alves Negreiros 

Francisca Nádia da Silva Bezerra 



Representantes de Vereadores: 

José Martins Golçalves Neto 

João Luís Almeida Pinheiro 

Representante do Sindicato dos Servidores Público 

Municipal de Jaguaribara: 

Renata Clébia Rodrigues dos Santos 

Representante do Conselho Tutelar: 

Mônica Alves Diógenes 

Representante da Rede Estadual: 

Dion Gleison Oliveira Mariano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Em primeiro lugar, desejamos que todos estejam bem, com saúde, neste momento difícil. No início do ano de 2020, 

começamos a vivenciar uma pandemia de COVID-19 que obrigou a mudança de rotina em todo o mundo, afetando assim também 

as nossas instituições escolares na rede municipal de ensino. 

O Governo de Jaguaribara, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) apresenta um plano consolidado, 

gradual, cuidadoso e seguro de volta às aulas. Todas as medidas elencadas neste plano foram compartilhadas na Comissão 

Intersetorial de Retomada das Aulas Presenciais composta por membros representantes de diversas secretarias municipais, como 

a de Assistência Social, Educação, Administração e Saúde, além das entidades civis, como o Conselho de Educação Municipal, 

Conselhos Escolares, Conselho Tutelar, Representante da Escola Estadual, Sindicato dos Servidores Público, Vereadores e 

Representantes Discentes, a fim de garantir prevenção e segurança a alunos, professores e funcionários da rede pública de ensino 

no município. 

Especialmente após a pandemia, a educação será ainda mais importante em todas as suas dimensões, do ensino 

infantil ao fundamental. Por isso o plano de retorno é tão importante, com segurança e dentro do que é estabelecido pelas 

autoridades de saúde. Será uma volta gradual e responsável que tem como princípio fundamental garantir a saúde e a vida dos 

alunos e profissionais de Educação. Estamos ansiosos e nos preparado para esse retorno de forma segura. 

Por fim, aproveito o ensejo para agradecer a todos os professores e colaboradores que se dedicaram e se reinventaram 

neste tempo de ensino remoto, priorizando sempre os alunos. E agradecer aos pais, que os ajudaram nessa missão linda e 

essencial que é educar. A nossa missão de transformar vidas por meio da educação é o que nos guia para não pararmos de 

aperfeiçoar nossas Escolas. 

 

 

Antônio Alexandre Silva Sena 

Secretário Municipal de Educação 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

No dia 11 de março de 2020, nos deparamos com uma situação inusitada, quando a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) classificou a COVID- 19 como pandemia. A declaração pegou a todos de surpresa e exigiu das autoridades medidas 

rigorosas para que o vírus não se espalhasse descontroladamente, sendo orientadas três ações necessárias para o controle da 

pandemia: isolamento e tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social. 

O Ministério da Saúde do Brasil, então, publicou a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarando Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional. Dessa forma, o estado do Ceará e os seus municípios passsaram a editar decretos e 

outros instrumentos legais        e normativos para o enfrentamento da emergência de saúde pública, declarando a        necessidade de 

ações de isolamento social, estando, dentre elas, a suspensão das atividades escolares, que ocorreu em 17 de março de 2020. 

A partir da suspensão das atividades escolares presenciais, as intituições educacionais precisaram reeorganizar suas 

atividades pedagógicas buscando novas estratégias de ensino, tendo orientações preliminares do Conselho Nacional de Educação 

(CNE). 

Diante dos fatos, o Conselho Estadual de Educação do Ceará - CEE emitiu a Resolução nº 481, de 20 de março de 2020 

que “Dispõe sobre o regime especial de atividades escolares não presenciais no Sistema de Ensino do Estado do Ceará, para fins 

de reorganização e cumprimento do calendário letivo do ano de 2020, como medida de prevenção e combate ao contágio do 

Coronavírus (COVID -19)”. 

A partir desse momento, o município de Jaguaribara elaborou seu Plano de Contingência para gerenciamento da 

Pandemia da Covid 19, objetivando enfrentar essa situação emergencial, que afetou diretamente a regularidade do funcionamento 

das instituições escolares, buscando alternativas para cumprir o ano letivo de 2020, dentro do ano civil, respeitando os direitos de 

aprendizagem dos discentes, sem perder qualidade do ensino. 

O Plano de Retomada das Aulas Presenciais de Jaguaribara tem como premissa assegurar o princípio da equidade na 

garantia dos direitos, considerando as desigualdades e os contextos. E parar fazer cumprir essa premissa e realizar o 

prosseguimento das atividades pedagógicas da nossa rede de ensino, na perspectiva de que nossa educação se aproxime dos 

cenários observados antes da crise, foram desenhados objetivos que são: 



• Acolher social e emocionalmente estudantes e profissionais da educação; 

• Assegurar a continuidade do ano letivo de forma presencial com igualdade e equidade; 

• Garantir os objetivos e direitos efetivos de aprendizagem para todas e todos; 

• Preservar a trajetória acadêmica dos estudantes; 

• Oferecer condições sanitárias favoráveis às escolas, zelando para que a            convivência escolar não 

aumente e/ou estenda contextos epidemiológicos. 

O documento está organizado com uma pequena introdução, que visa recuperar o trajeto percorrido para contornar a 

pandemia sem o cancelamento do ano letivo de 2020 e foi dividido em cinco dimensões: Governança, Aministrativo-financeira e de 

infraestrutura, Sanitária, Pedagógica e Gestão de pessoas. 

Todos os protocolos e diretrizes aqui recomendadas visam à promoção do bem-estar e a preservação da vida dos 

estudantes, professores, gestores e demais servidores públicos envolvidos na efetivação da educação pública do município de 

Jaguaribara, bem como a garantia do direito à educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

1ª DIMENSÃO: GOVERNANÇA 



1. ESTRUTURA E TOMADA DE DECISÃO 

PROPOSTAS AÇÃO PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL 

1. Comitê Municipal do 
enfrentamento à pandemia do 
coronavírus no município de 
Jaguaribara pelo Secretário de 
Educação Antônio Alexandre 
Silva Sena. 

- Comitê intersetorial coordenação 
pelo prefeito para avaliar e deliberar 
sobre ações relacionadas ao 
enfrentamento do novo coronavírus. 

- Criação do comitê 
Municipal de 
enfretamento do 
coronavírus. 

- Janeiro de 2021 
até o final da 
pandemia. 

- Secretário. 

2. Comitê Municipal da 
elaboração, implementação, 
acompanhamento e 
monitoramento das ações do 
plano de retomada das aulas 
presenciais. 

- Constituir comitê municipal sobre a 
coordenação da Secretaria Municipal 
de Educação composto por: Secretário 
Municipal de Educação, representante 
da saúde e da assistência social; 
Conselho Municipal de Educação; 
Representantes dos trabalhadores da 
educação; representação de alunos da 
educação básica; representação de 
pais; conselho tutelar; representação 
do núcleo gestor das escolas 
municipais, estaduais. 

- Plano municipal de 
retomada das aulas 
presenciais; 

- Janeiro de 2021 
até o final da 
pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Secretaria de 
Educação. 

3. Grupo de Trabalho composto 
por técnicos da secretaria 
Municipal de Educação, 
Conselho Municipal de 
Educação e parceiros para 
acompanhar e apoiar a 
implementação do Plano de 
Retomada das atividades 
presenciais em cada escola. 

- Constituir Grupo de trabalho 
composto por técnicos da secretaria 
Municipal de Educação e parceiros 
para acompanhar e apoiar a 
implementação do Plano de Retomada 
das atividades presenciais em cada 
escola. 

- Contribuição técnicas 
quanto aos planos de 
retomada das 
atividades presenciais 
das redes municipais; 

- Janeiro ao final 
da pandemia. 
 
 
 

- Diretoria de Ensino 
e Gestão 
Educacional. 
 
 

4. Criação do comitê. - Instituir Comitê composto pelo 
Núcleo Gestor e membros do 
Conselho Escolar. 

- Plano de 
Implementação de 
Retomada das Aulas 
Presenciais. 

- Abril ao final da 
pandemia. 

- Escolas 
Municipais. 



 

 

 

 

 

 

  2ª DIMENSÃO: ADMINISTRATIVO- 
FINANCEIRO INFRAESTRUTURA 
 - AQUISIÇÃO DE EPI: PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA COMPRAS 

(FUNCIONÁRIOS, ALUNOS E PROFESSORES). 

- DIAGNÓSTICO POR MEIO DO GOOGLE FORMULÁRIO DA 

INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS. 

 

 - DIRETRIZES COM REGRAS DE CIRCULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS 
AMBIENTES ESCOLARES (COMUNIDADE ESCOLAR). 

 

 - HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. 

 

 
 



01.  AQUISIÇÕES DE EPI’s 

PROPOSTAS AÇÃO PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL 

1. Planejamento e protocolo 
sobre EPI’s para uso dentro 
da unidade escolar. 

- Instituir grupo de trabalho Intersetorial 
com a equipe técnica das Secretarias 
Municipais de Educação e de Saúde. 

- Planejamento 
administrativo e 
financeiro sobre 
aquisição de EPI’s para 
alunos, professores e 
funcionários. 

- Abril de 2021. - SME; 
- Secretária de 
saúde; 
- Escolas. 

- 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. 

- Documento e 
protocolos identificando 
os tipos de EPI’s 
necessários e regras 
sobre a utilização. 

- Abril de 2021. - Diretoria de Ensino 
e Gestão 
Educacional e 
Escolas. 

- Fazer aquisição de equipamento para 
aferição da temperatura sem contato. 

- Documento com dados 
relativos ao número de 
alunos por faixa etária, 
turma, turno e 
frequência que estarão 
na escola, bem como 
professores, equipe 
técnica e demais 
funcionários. 

- Agosto de 2021. - Setor Financeiro; 
- SME; 
- Secretaria de 
Saúde. 

- Fazer aquisição dos equipamentos de 
proteção individual, EPI’s. 

- Realizar levantamento 
do quantitativo de 
alunos, professores e 
demais funcionários. 

- Abril de 2021. - Secretária e 
escolas. 

02. INVESTIMENTOS COM PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E VENTILAÇÃO. 

PROPOSTAS AÇÃO PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL 

1. Orientação sobre pontos de 
higienização com estrutura 
acessível (pia, 
sabão/sabonete líquido, papel 
toalha e tapete higienizante), 
álcool em gel/ líquido 70% 

- 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. 

- Abril de 2021. - SME; 
- Secretária de Insfraestrutura; 
- Escolas municipais. 
 
 
 



conforme Lei Nº 17.216, 19 de 
maio de 2020. 
 

- Fazer aquisição de 
totens, pias para 
higienização e 
torneiras com válvulas 
para bebedouros; 
- Fazer aquisição de 
ventiladores de 
parede, conforme a 
necessidade de cada 
escola. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª DIMENSÃO: DIRETRIZES 
PEDAGÓGICAS 

 

- MAPEAMENTO DOS ESTUDANTES, PROFESSORES / SERVIDORES EM 
SITUAÇÃO DE RISCO. 

 

- MAPEAMENTO DOS ESTUDANTES QUE TIVERAM ACESSO AO ENSINO 

RE.MOTO. 

 

- FORMAÇÃO DE PROFESSORES CONTINUARÁ REMOTA ( PROFESSORES). 
 

- INICIAR O RETORNO PELO 9º ANO (RODIZIO OU A TURMA SERÁ 

DIVIDIDA). 

 

- CRONOGRAMA DE COMPONENTES CURRÍCULARES (DIMINUIR CONTATO 
COM PROFESSORES POR PERÍODOS). 

 
 

- ROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

 
 



01. ORGANIZAÇÃO PARA RETORNO E ACOLHIMENTO 

PROPOSTAS AÇÃO PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL 

1. Organização do retorno 
gradual das atividades 
presenciais, considerando as 
etapas de ensino ofertadas e a 
autonomia da escola. 

- Identificar periodicamente, 
através de instrumentais criados 
pela SME ou órgãos de saúde 
pública, quais 
estudantes/professores/servidores 
estão em situação de risco e não 
poderão retornar ás atividades 
presenciais. 

- Calendário de 
atividades 
presenciais, 
identificando os 
grupos atendidos 
em cada dia e de 
cada etapa. 

- Junho de 2021. - SME; 
- Secretaria de Saúde. 

- Definir quais grupos de 
estudantes, turmas, anos/séries e 
turnos retornarão em cada etapa, 
de modo a garantir a segurança 
dos 
estudantes/professores/servidores, 
considerando os protocolos 
sanitários e as particularidades de 
cada escola. 

- Documento 
definindo carga 
horária presencial e 
remota para cada 
etapa do Plano de 
Retomada. 

- Junho de 2021. - SME; 
- Secretaria de Saúde; 
- Escolas. 

- Definir com o Conselho Municipal 
de Educação qual/quais turma(s) 
poderão retornar as atividades 
presenciais. 

- Parecer do 
Conselho Municipal 
de Educação. 

- Junho de 2021. - SME; 
- Conselho Municipal de 
Educação. 

- 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. 

- Reunião entre as 
instituições 
responsáveis para 
definir o 
cronograma das 
rotas. 

- Junho de 2021. - SME. 

- Considerar a organização em 
formato de rodízio para os alunos 
de uma mesma turma, em dias 
alternados ou semanas 
alternados, levando sempre em 

- Planejamento da 
equipe pedagógica 
para direcionar a 
divisão das turmas. 

- Junho de 2021. 
 

- Equipe pedagógica da 
SME; 
- Escolas. 
 



consideração o tamanho das salas 
de aula, a fim de garantir o 
distanciamento social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª DIMENSÃO: DIRETRIZES SANITÁRIAS 

- MANUAL COM REGRAS DE DISTANCIAMENTO 

FÍSICO NO AMBIENTE ESCOLAR. 

 

- INFORMATIVOS E CARTAZES DAS REGRAS DA 

ESCOLA PARA TODA A COMUNIDADE ESCOLAR. 

 

- PROTOCOLOS DE FISCALIZAÇÃO NO 

AMBIENTE ESCOLAR. 

 

- PROTOCOLOS DE DISTRIBUIÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 

 

- TROCA DOS BEBEDOUROS PELA GARRAFA 

INDIVIDUAL PARA BEBER ÁGUA. 

 

- HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO 
AMBIENTE E TRANSPORTE ESCOLAR. 

 

- INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES DE 
ÁLCOOL EM GEL E PIAS NAS ESCOLAS. 
 

 
- EQUIPE DE TRIAGEM. 
 

- ALA DE ISOLAMENTO NA ESCOLA 
PARA CASOS SUSPEITOS. 

 

- UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 
MÁSCARAS/EPI/AVENTAL. 

 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS. 



01. PROTOCOLO GERAL DE CONDUTAS SANITÁRIAS 

PROPOSTAS AÇÃO PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL 

1. Distanciamento social 
conforme Decreto Estadual e 
Municipal vigente. 
 
 

- Recomenda-se avaliar a 
necessidade de estabelecer 
horários de entrada e saída dos 
alunos, afim de que se evitem 
aglomerações na entrada, 
intervalo e saída da escola.  

- Organização de 
horários de entrada 
e saída dos alunos 
atendendo a um 
cronograma escolar. 

- Agosto de 2021. - Escolas. 

- Estabelecer o distanciamento 
entre alunos em sala de aula com 
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. 

- Designação de um 
profissional para 
que acompanhe a 
entrada e a saída 
dos alunos na frente 
da escola. 

- Agosto de 2021. - Escolas. 

- Reorganizar os espaços 
coletivos (refeitório, recreação, 
biblioteca, quadra, sala de 
professores, laboratório de 
informática e laboratório de 
ciências, dentre outros). 

- Criar um 
cronograma de 
funcionamento para 
a utilização dos 
espaços coletivos. 

- Agosto de 2021. - Escolas. 

- Restringir o empréstimo do 
espaço físico da escola para 
qualquer atividade não escolar 
que contemple aglomeração de 
pessoas. 

- Criar normas que 
vedem o 
empréstimo do 
espaço escolar para 
atividades 
extraescolar. 

- Junho de 2021. 
 

- Escolas. 
 
 
 
 
 

- Evitar, nos espaços físicos da 
escola a realização de atividades 
coletivas como: seminários, 
palestras, competições e 
assembleias. 

.   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

5ª DIMENSÃO: GESTÃO DE 
PESSOAS 
 

- REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES. 
 

- FORMAÇÃO DOS PROFESSORES VOLTADA PARA O ENSINO HÍBRIDO E 
AS METODOLOGIAS ATIVAS. 

 

- PLANO DE FORMAÇÃO EM PROTOCOLOS DE SAÚDE. 
 

- PLANO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS. 
 

- CAPACITAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE HIGIENE, LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO. 

 

- PLANO DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES PARA OS MANIPULADORES 

DE ALIMENTOS. 

 



01. DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DOS RECURSOS HUMANOS DA ESCOLA 

PROPOSTAS AÇÃO PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL 

1. Verificar de quais 
profissionais e professores 
estão aptos para voltar a 
trabalhar presencialmente. 
 
 
 

- Fazer um levantamento, 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 retorno das 
atividades presenciais dos 
profissionais da educação; 
Considerar as orientações oficiais 
quanto a legislação trabalhista e 
decretos estaduais e municipal 
em relação ao trabalho 
presencial. 

- Enquete com os 
profissionais de 
educação sobre as 
condições de 
retorno as 
atividades 
presenciais; 
- Criar bancos de 
dados com as 
informações dos 
profissionais 
(professores e 
servidores) com 
informações quanto 
ao grupo de risco. 

- Junho de 2021. - Secretaria de 
Educação; 
- Secretaria de Saúde. 

- Realizar um pré-diagnóstico, 
pelos gestores escolares, sobre 
os profissionais que estão no 
grupo de risco da covid-19, 
mediante apresentação de laudo 
médico ou declaração. 

   

2. 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. 
 
 

- Criação ou 
adequação de um 
sistema municipal 
de monitoramento e 
controle das 
situações 
relacionadas ao 
quadro de 
profissionais das 
escolas. 

- Junho de 2021. - Secretaria de 
Educação;  
- Escolas. 



3. Diagnóstico clínico dos 
professores e servidores com 
base em testagem da Covid19. 
 

 
 

- Testagem em massa, dos 
profissionais da educação. 

 
 
 

- Documento 
atestando as 
condições de saúde 
dos professores e 
servidores aptos ou 
não ao retorno 
presencial. 

- Julho de 2021. - Secretaria de Saúde. 

02.  CAPACITAÇÃO DOS ATORES (SERVIDORES, DISCENTES E FAMÍLIA). 

PROPOSTAS AÇÃO PRODUTO PRAZO RESPONSÁVEL 

1. Parceria com a secretaria 
municipal de saúde para 
capacitação prévia dos 
gestores, professores e demais 
funcionários das escolas a 
identificação dos sintomas da 
covid-19 e protocolos sanitários. 

- Ofertar palestras e campanhas 
publicitárias a certa dos sintomas 
e protocolos sanitários. 

- Capacitação em 
protocolo de saúde 
para gestores, 
professores, e 
demais 
funcionários.  

- Agosto de 2021. - SME; 
- Secretaria de saúde; 
- Escolas. 

2. Capacitação para os 
auxiliares de serviços gerais 
sobre os protocolos de limpeza 
e desinfecção.  

- Promover quanto aos 
protocolos de limpeza e 
desinfecção dos ambientes 
escolares com foco no combate 
aos riscos de transmissão da 
covid-19, em parceria com órgão 
de saúde. 

- Plano de 
capacitação dos 
auxiliares dos 
serviços gerais. 

- Agosto de 2021. - SME; 
- Secretaria de saúde; 
- Escolas. 
 

3. Formação de manipuladores 
de alimentos, considerando os 
protocolos de higiene, 
desinfecção, armazenamento e 
manuseio da alimentação. 

- Realizar formação para 
manipuladores de alimentos, 
considerando os protocolos de 
higiene, desinfecção, 
armazenamento e manuseio da 
alimentação, em parceria com 
órgão de saúde. 

- Formação para 
manipuladores de 
alimento. 

- Agosto de 2021. - SME (Setor da merenda 
escolar); 
- Secretaria de saúde; 
- Escolas. 
 
 
 

4. Capacitação técnica sobre as 
normas de higienização e 
medidas de segurança para os 
condutores de transporte 

- Capacitar condutores de 
transporte escolar, em parceria 
com órgão de saúde, sobre a 
maneira correta de utilização e 

- Capacitação dos 
condutores de 
transporte escolar 
em parceria com a 

- Agosto de 2021. - SME (Setor de 
transporte); 
- Secretaria de saúde. 
 



escolar. higienização do transporte 
escolar. 

secretária de saúde.  
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