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APRESENTAÇÃO 

 

Em 2020 o sistema educacional brasileiro teve sua rotina educacional 

afetada em consequência do novo coronavírus que provocou uma forte pandemia, 

vitimando milhões de brasileiros e mudando a rotina escolar, afetando a vida de 

todos em vários aspectos: emocional, econômico, social e cultural. Nesse contexto, 

toda a rede educacional, em especial, alunos e professores, que sem aviso prévio 

tiveram que se adaptar a novas e diferentes formas de ensino.  

Preocupados com a segurança dos brasileiros, autoridades competentes 

realizaram inúmeras ações com o objetivo de combater esse vírus. Mesmo diante de 

ações executadas, o vírus continua circulando e novas variantes da doença surgem, 

vitimando nossa população. Em 2021, os sistemas de ensino iniciam o ano letivo 

trabalhando de forma remota, com perspectiva de retorno as aulas presenciais. Para 

isso as redes de educação precisam se adequar e se preparar para uma retomada 

de ensino presencial, que embora sem previsão de quando irá acontecer, um 

PLANO DE RETOMADA ESTÁ SENDO ELABORADO... 

Nesse sentido, o Governo Municipal de Independência, através da 

Secretaria Municipal de Educação com a cooperação intersetorial e em parceria com 

a CREDE 13, amparado pela legislação vigente e fortalecido pelo Regime 

deColaboração  entre  Estado  e  Munícipio,  e  de  acordo  com  o  conjunto de 

recomendações organizada no Documento de Referência para apoiar as redes 

municipais, apresenta esse Plano que visa à condução do processo educativo nas 

escolas para o período pós-isolamento social. 
A Secretaria da Educação juntamente com a Secretaria de Saúde, e demais órgãos 

competentes, cientes dos riscos eminentes à saúde pública que o COVID-19 representa 

para todos, vem realizando ações ao longo do período da suspensão das aulas presenciais, 

para prevenir e combater a doença e sempre com intuito de minimizar os impactos 

causados por esta pandemia. A suspensão temporária das atividades pedagógicas 
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presenciais em nossas escolas por atividades remotas, colaborou efetivamente no combate 

a disseminação do Coronavírus COVID–19. O retorno das atividades presenciais nas 

Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino será possível somente mediante a 

aprovação das autoridades sanitárias e da elaboração de um plano que apresente ações e 

estrutura adequadas que garantam o retorno seguro e saudável de estudantes, servidores e 

colaboradores. O documento será estruturado pelo Comitê de Gerenciamento das ações 

Educacionais no retorno às Atividades Presenciais, constituído por representantes dos 

segmentos da Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Comunidade Escolar e demais 

membros do Comitê, que irão buscar juntos, orientações para o planejamento e organização 

de ações para o retorno das aulas presenciais, no sistema Híbrido de Ensino, com objetivo 

de prevenir e atenuar a disseminação do COVID-19. As orientações e os cuidados 

propostos neste documento, consideram o envolvimento das Unidades Escolares no 

processo de retorno, bem como, as diferentes realidades e diferentes contextos de Unidade 

Escolar, de modo que seja garantido o direito à educação, à saúde e consequentemente a 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tel.: [88] 3675.1312        |         www.independencia.ce.gov.br|  Página -5 
Rua do Cruzeiro, S/N - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 |  CNPJ: 07.982.028/0001-10 

 

GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

PREMISSA 

 

Assegurar o princípio da equidadena garantia dos direitos, considerando as 

desigualdades e os contextos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para este plano, que terá duração de 1 ano a partir de seulançamento, foram definidos 5 

objetivos estratégicos, que se caracterizam como as metas gerais e amplas da Rede 

Municipal de Educcação e devem estar diretamente relacionadas à premissa. Espera-seque, 

a cada objetivo alcançado, a educação de Independência se aproxime dos cenários 

observados antes da crise e ganhe impulso para avançar nagarantiadosdireitos. 

Os objetivos prospectados são: 

 Acolher social e emocionalmente estudantes e profissionais da educação; 

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

 Preservar a trajetória acadêmicados estudantes; 

 Possibilitarcondiçõessanitárias; 

 Fortalecer a cooperação entre município e estado. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Para cada objetivo descrito, foi definido um conjunto de resultados que se espera ter alcançado ao 

finda duração do plano. Estes resultados se referem, portanto, àquilo que a Rede Municipal de 

Educação obteve com a implementação das ações. Conheça os resultados espera dos para o plano 

de retomada das aulas presenciais: 

 

Objetivo Estratégico1: 
 
Acolher social e emocionalmente estudantes e profissionais da educação. 
 
Resultado a: 
Escola ainda mais apropriada de seu contexto e articulada com a rede de proteção social 
para lidar com os efeitos socioemocionais da pandemia. 
 
Resultado b: 
Estudantes engajados com o ambiente escolar e com os processos de aprendizagem. 
 
Resultado c: 
Profissionais da educação afetivamente amparados etecnicamente preparados para lidar com 
os efeitos socioemocionais da pandemia. 
 
Resultados: 
Traumas e lutos reconhecidos, respeitados e acompanhados. 

 

Objetivo Estratégico 2: 

Impulsionar perspectivas efetivas de ensino-aprendizagemparatodasetodos 
 
Resultado a: 
Etapas, modalidades, espaços, calendários e estruturas da política educacional 
reconfigurados. 
Resultado b: 
Currículo e processo de implementação adequados para o calendário escolar definido. 
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Resultado c: 
Estudantes mais vulnerabilizados(as) identificados(as) e priorizados(as) nos processos de 
fortalecimento da aprendizagem. 
 
Resultado d: 
Garantia do direito à aprendizagem verificada de modo formativo e perene. 
 
 
Objetivo Estratégico 3: 
 
Preservar a trajetória acadêmica dos estudantes. 
 
Resultado a: 
Níveis de abandono e evasão intensamente monitorados e equacionados aos graus pré-
pandêmicos. 
 
Resultado b: 
Taxas de rendimento/ resultados internos das escolas monitorados e equacionados aos níveis 
de 2019. 
 
Resultado c: 
Documentos e regimentos escolares revisitados à luz de uma abordagem pró-fluxo 
  
Objetivo Estratégico 4: 
 
Possibilitar condições sanitárias favoráveis às escolas, zelando para que a convivência 
escolar não aumente e/ou estenda contextos epidemiológicos. 
 
Resultado a: 
Protocolos de cuidados sanitários desenvolvidos, customizados e implementados nos 
distintos ambientes da Rede Municipal de Educação. 
 
Resultado b: 
Comunidade Escolar sensibilizada, segura e com procedimentos consistentes,conjunturais e 
perenes de prevenção adotados. 
 
Resultado c: 
Grupos de risco identificados e com dispositivos específicos de segurança adotados. 
 
Resultado d: 
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Escolas e seus territórios acompanhados e monitorados periódica esistematicamente, com evidências 

coletadas e tomada de decisõesassertivasecéleres. 

Objetivo Estratégico 5: 
 
Fortalecer a cooperação entre Município e Estado. 
 
Resultado a: 
Plano de ação para execução, durante e pós-pandemia,e calendários escolares da rede 
municipal de educação articulado e convergente. 
 
Resultado b: 
Espaços de diálogo intersetoriaiscriados, comparticipaçãomúltiplaediversa. 
 
Resultado c: 
Apoio técnico e pedagógicoaos gestores e professores garantido e fortalecido. 
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MATRIZ DE AÇÕES ERESPONSABILIDADES 

 

O que teremos que fazerenquanto Rede Municipal de Educação para alcançar os objetivos e 

resultadossupracitados? De quem será aresponsabilidade de cada ação? O que precisa ser 

articulado? Neste capítulo, serão justa postas as linhas de ação, seu detalhamento e os/as 

responsáveis para a implementação. Para orientar o desenvolvimento deste movimento de 

planejamento e facilitar o endereçamento de tal arranjo, foram instituídas 5 dimensões de 

gestão, a saber: 

1. Gestão de Crise e Governança Estratégica; 

2. Administrativo-Financeira; 

3. Segurança Sanitária; 

4. Pedagógica; 

5. Gestão de Pessoas; 

 

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

detalhamentos dasações e responsáveis. Este é o conjunto de conteúdos que serão 

abordados aseguir. 
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GESTÃO DE CRISE E GOVERNANÇA ESTRATÉGICA - Comitês de Governança 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Constituir Comitê 
Consultivo 
Municipal para 
elaboração e 
acompanhamento 
do Plano de 
Retomadadas 
Atividades 
Presenciais 

Reunir-secomoComitêformadoepresididopelaSME,commembrosindicadospelosórgãos:, 
Ministério Público,SindicatoServidores municipais, Aprofi,Camara Municipal, Pastoral da 
Educação para discutir os termos e estratégias que comporão o Plano de retomada das 
atividadespresenciais, pós-início das atividades presenciais, para acompanhamento 
daimplementaçãodoPlano,comperiodicidademensal. 

 
 
 
SME 

Constituir o 
Comitê Técnico 
Intersetorial para 
discutir 
protocolos de 
segurança 
sanitária e 
epidemiológico 

Constituir o Comitê Intersetorial de Independência (SME-SESA-SETAS) com reuniões 
quinzenais para a elaboração e acompanhamento de protocolos de segurança sanitária e 
epidemiológica. 

 
 
 
SME 

Reunir o Comitê 
Executivo da SME 

Utilizar as reuniões sistemáticas do Comitê Executivo da SME composto peloSecretário da 
Educação e coordenadora do núcleo gestor da Secretaria de Educação - SME, diretores (as) 
das escolas, para  deliberação, acompanhamento e avaliação da implementação do Plano 
de Retomada no âmbito da SME. 

 
 
 
SME 

Instituir Comitê 
Municipal para 
apreciação, 
implementação e 
acompanhamento 

Instituir Comitê o qual será presidido pelo coordenador(a) do núcleo Pedagógico, sendo 
membros indicados: coordenadora do núcleo gestor da Secretaria de Educação – SME, 
formadores, diretores e coordenadores escolares, 1 professor(a) indicado(a) pelo Sindicato 
dos Servidores, 1 estudante, 1 servidor(a) e 1pai/mães/responsável,  
Atribuições: 
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do Plano de 
Retomadadas 
Atividades 
Presenciais 

Coordenar a discussão na SME sobre o Plano de Retomada das AtividadesPresenciais. 
Sistematizar as devolutivas dos comitês escolares sobre o Plano de Retomadadas Atividades 
Presenciais. 
Prestar esclarecimentos aos órgãos de controle, com apoio da Assessoria Jurídica da 
SME,quandoprovocados. 
Acompanhar a implementação do Plano, e articulação como Comitê Municipal. O Comitê 
Regional se reunirá por convite do(a) coordenador(a)do Nucelo Pedagógico. 
 

 
 
 
 
 
SME 

Instituir o Comitê 
Escolar 
 

Instituir Comitê composto pelo núcleo gestor, membros do Conselho Escolar, unidade 
executora e grêmio estudantil, onde houver. 
Atribuições: 
Coordenar as discussões sobre o Plano com os demais membros da comunidade escolar; 
 
Definir as estratégias para implementar o Plano de Retomada, observando anecessidade 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 como Comitê Regional para dirimir dúvidas e recorrer diantede intercorrências; 
 
Articular-se com a rede municipal de saúde, orientado pela SME, com a rede local de 
saúde; 
Articular-se com a Secretaria Municipal de Educação sobre questões relacionadas ao 
transporte escolar e organização do calendário letivo, dentre outras; 
Comunicar para toda a comunidade escolaras 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; 

ESCOLA 
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Reorganizar o calendário letivo, considerando os componentes curriculares de práticas, 
laboratório e estágio. Para este último, realizar ainda articulação com o Conselho Municipal 
de Educação e discutir com os conselhos específicos de categorias de profissionais do 
municipio. 

 
 
GESTÃO DE CRISE E GOVERNANÇA ESTRATÉGICA - FórunsSetoriais 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Fórum Municipal com diretores (as) 
escolares para acompanhamento  e 
avaliação da implementação do Plano de 
Retomada 

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

SME 

Constituir o Grupo deTrabalho com 
técnicosindicados pela SME para 
sistematização eacompanhamentoda 
implementaçãodo 
Plano de Retomadadas 
AtividadesPresenciais 

Constituir  Grupo de Trabalho composto por técnicos da SME com 
as seguintes atribuições: 
- Analisar as contribuições dos diferentes segmentos sobre os 
cuidados a serem tomados para a retomada das atividades 
presenciais. 
-Sistematizar o Plano de Retomadadas Atividades Presenciais; 
-Atualizar as orientações ao longo da implementação do Plano 
com emissão de Notas Técnicas. 

SME 

 
 
 
 
GESTÃO DECRISE E GOVERNANÇA ESTRATÉGICA – Calendário Escolar 
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AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Necessidade de reordenação do calendário 
escolar 2021 

Adequar o calendário escolar, em articulação da Rede Municipal, 
parar e organização do calendário letivo. 

SME/ESCOLA 

 
 
GESTÃODECRISEEGOVERNANÇAESTRATÉGICA - Comunicação 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Plano de Comunicação da Retomada das 
Atividades Presenciais 

Construir um plano de comunicação para as famílias/responsáveis 
sobre a rotina escolare sobre o ensino híbrido/flexível, segundo o 
Plano de Retomada das Atividades Presenciais, em parceria com 
Associação dos Professores de Independencia. Sindicato dos 
Servidores Municipais e Pastoral da Educação. 
Desenvolver plano de comunicação visual,em diferentes formatos, 
observando as peculiaridades do público-alvo.   
Promover diálogo,por meio de diferentes veículos de 
comunicação,tais como rádios locais e redes sociais, com foco na 
comunicação aos pais/responsáveis. 
Elaborar orientaçõesa os pais/responsáveis sobre os protocolos de 
higienização e desinfecção, bem como o uso de equipamento de 
proteção individual (EPI), em diferentes formatos de divulgação. 
Comunicar,de forma ampla e eficiente, a impossibilidade do uso do 
ambiente escolar pela comunidade para fins recreativos, esportivos 
e outras atividades que possam gerar aglomerações. 

SME 

Estabelecer a sensação de segurança na 
escola 

Serão ações desenvolvidas pelo Comitê Escolar e/ou pelo Núcleo 
Gestor: 
Instituir uma Equipe Escolar de Acolhimento com a participação do 
núcleo gestor, professores, funcionários e estudantes. 
Elaborar rotina de segurança sanitária em cada escola levando em 

ESCOLA 
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consideração suas realidades.Os protocolos deverão ser embasados 
nos documentos oficiais encaminhado pela SME: 
Promover encontros virtuais pré-retorno, por meio das plataformas 
online, comunicados oficiais (cartas às famílias) e outros canais dei 
nformação com o intuito de dialogar e divulgar  previamente as 
rotinas de segurança sanitária que serão adotadas pela escola. 
Comunicações visuais e multimídia sobre os protocolos de 
segurança sanitária esituação epidêmica (informes, cartazes, mídias 
sociais). 
Rodas de conversa sobre os protocolos de segurança sanitária, 
conforme Nota Técnica, que tratará do Protocolo de 
Segurança Sanitária. 
Palestras com profissionais da saúde. 

 
 
ADMINISTRATIVOFINANCEIRO - Segurança Sanitária 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Adquirir e distribuir  EPI para uso por 
estudantes, professores e servidores 

Planejar a aquisição e distribuição de EPI, após levantamento das 
quantidades necessárias e custos, para uso por estudantes, 
professores e servidores,levando em consideração as 
especificidades de cada grupo. 
Planejar a aquisição e distribuição de EPIs para servidores que 
trabalham na limpeza e conservação dos ambientes,bem como os 
manipuladores de alimentos. 

SME 

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

Levantar as quantidades necessárias de insumos (sabão, água 
sanitária e toalhadescartável) e as previsões de custos considerando 
o número de pessoas por escola (alunos, servidores e professores) e 
atipificação da escola. 

SME 
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 Orientar as escolas no mapeamento,redimensionamento e 
aquisição de material de limpeza e higiene mais adequados para a 
desinfecção dos ambientes. 
 
Adquirir lixeiras com tampa e pedal de acionamento,com sacos de 
lixo, para serem colocados nos pontos de higienização. 
 

Pontos de higienização com estrutura 
acessível 
 

Equipar as escolas com pontos de higienização acessíveis, 
disponibilizando, sabão ou álcool em gel 70% 
 

SME/ESCOLA 

Intensificar a higienização de ambientes 
com ar-condicionado 
 

Orientar as escolas a elaborar em um calendário sistemático de 
limpeza e manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, 
considerando os protocolos de limpeza, conforme Nota Técnica 
sobre o Protocolo de Segurança Sanitária. 
Operacionalizar a manutenção de limpezados equipamentos de ar-
condicionado 

SME 

 
ADMINISTRATIVOFINANCEIRA– Reordenamentodosespaços 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Mapear as 
áreas de 
circulação 
econvivência 

Identificar os itens para sinalizar os ambientes e o distanciamento necessários entre membros da 
comunidade escolar, com a devida atenção aos protocolos de uso dos refeitórios e orientação 
quanto aos intervalos. 
Elaborar regras de uso dos espaços educativos com base em um parâmetro definido.(Quantidade 
de alunos por ambiente) 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica sobre o Protocolo de 
Segurança Sanitária. 

ESCOLA 

 
Implementar 

 
Orientar regramento de distanciamentomínimoparaosambientesdaescola. 

ESCOLA 
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protocolos de 
uso dos 
ambientes 
pedagógicos 

Implementar protocolos de uso, com sinalização, dos ambientes pedagógicos como Centro de 
Multimeios, Laboratórios Escolares e áreas de circulação de pessoas, visando ao distanciamento 
social e considerando a dimensão dos espaços. 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento na Nota sobre o Protocolo de Segurança 
Sanitária. 

 
Mapear a 
necessidadede 
recuperação 
dosambientes 
interditados ou 
não nas 
Escolas 

Identificar os espaços interditados, por escola, dar celeridade nos orçamentos e recuperação dos 
ambientes (orçamento existentes). 
Identificar os espaços que requer em recuperação imediata e que impactam na convivência e 
harmonia das atividades escolares(orçamentos estimados). 

SME/ESCOLA 

 
Elaborar e 
implementar 
protocolo de 
atendimento e 
circulação da 
comunidade 
escolar. 

Elaborar e implementar protocolo de atendimento e circulação para a comunidade escolar, que 
busca material de escrituração ou atendimento com a gestão escolar, considerando as diretrizes 
sanitárias estaduais eas especificidades de cada escola. 
Obs: Para realizar essa ação,verificar de talhamento na NotaTécnica sobre o Protocolo de 
Segurança Sanitária. 

ESCOLA 

 
ADMINISTRATIVO FINANCEIRA – Investimento com pessoal administrativo 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁ

VEL 
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Avaliação da 
condição do 
quadro 
administrativo 

Avaliar a condição do quadro de pessoal administrativo da escola para possível 
redimensionamento das atividades: 
Identificar os técnicos e colaboradores que estão em grupos de risco. 
Recomendar o afastamento, sem prejuízo profissional, para as que estão desenvolvendo 
suas atividades em teletrabalho. 
Reorganizar as rotinas das escolas, sem prejuízo para o funcionamento da unidade de 
ensino. 

SME/ESCO
LA 

 
SEGURANÇASANITÁRIA – Procedimentos perante casos suspeitos de Covid-19 
AÇÃO DETALHAMENTO  RESPONSÁVEL 
 
 
Elaborar Diretrizesinter setoriais de 
procedimentos diante de pessoas com 
sintomas 

Elaborar,em articulação entre Secretária da Saúde(Sesa) e SME, as 
diretrizes de como proceder diante de um servidor ou discente com 
sintomas da Covid-19 para assegurar a saúde e bem-estar da 
comunidade escolar. 
Articular com a Sesa recomendações a serem tomadas de acordo 
com o nível de infecção da Covid-19 em cada região, em parceria 
com as escolas de PSF e agentes de saude. 
 

SME 

 
 
SEGURANÇASANITÁRIA – Distanciamento social nos espaços da escola 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Reorganizar os espaços escolares 
 

Proporcionar ambiente para alimentação escolar,evitando aglomeração dos 
estudantes, prevendo as normas de distanciamento e higienização, bem 
como a utilização dos utensílios (copos, talheres e pratos)de forma segura. 
Observar Parecer Tecnico da Saude  

ESCOLA 

Estabelecerdistanciamentomínimo 
entre os estudantes nos espaços da 

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

ESCOLA 
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escola 
 

inicial de retomada. 
Organizar as salas de aula, de forma a manter a distância mínima de 
segurança, considerando a enturmação e o padrão de salad e aula de cada 
prédio escolar. 
Definir a quantidade de alunos por turma, considerando  o tamanho dos 
espaços educativos: sala de aula, laboratórios, sala de professores, 
refeitório etc. 
Observar Parecer Tecnico da Saude  
 

 
Orientar sobre o uso dos banheiros 
 

Estabelecer como parâmetro a circulação simultânea de no máximo 3 
pessoas. 
Identificar a quantidade de sanitários existentes e o que necessitaser 
implantado a mais para atender a demanda, considerando a quantidade 
de matrícula. 
 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento No Parecer Tecnico 
da Saude. 
 

ESCOLA 

 
 
SEGURANÇASANITÁRIA – Protocolo de higienização e assepsia diária 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONS

ÁVEL 
Definir regras 
eprotocolos sobre 
usocomumdobebe
douro 

- Adequar os bebedouros, retirando o disparo para boca e instalando 
torneiras,tornandoobrigatóriaautilizaçãodegarrafinhasindividuaisououtrosutensílios. 

ESCOLA 

Instruir os Promoverformaçõese/ouorientaçõessobreomodoadequadoconformeosprotocolosdehigienizaçãoe SME/ESCO
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funcionáriosrespon
sáveis 
pelalimpeza, 
higienizaçãodos 
ambientes 
daescola e 
manipulaçãodeali
mentos. 

assepsianecessáriosàrotinaescolar. 
 
Estabelecer protocolo de higienização mais rígido para realizar a limpeza dos itens de alimentação 
na escola. 
 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica sobre o Protocolo de 
Segurança Sanitária. 

LA 

Elaborar rotinas 
delimpeza e 
higienizaçãonos 
ambientes 
dasEscolas 

Estabelecer rotina de limpeza e higienização dos ambientes escolares. 
Sistematizar o acompanhamento da limpeza e higienização. 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica sobre o Protocolo 
de Segurança Sanitária 

SME 
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Protocolo de 
conduta sanitária 

Observar todas as regras universais constantes do Protocolo Geral Sanitário, elaborado 
pela Secretaria da Saúde do Estado, conforme Anexo IV do Decreto nº33.608,de 30 de 
maio. Incorporar as normas de cunho geral aos espaços e às rotinas específicas e 
peculiares às atividades escolares e correlatas, sob responsabilidade da Rede Municipal de 
Ensino. 
Obs: Para realizar essa ação, verificar detalhamento na Nota Técnica sobre o Protocolo de 
Segurança Sanitária. 

ESCOLA 

Higienização diária 
dos transportes 
escolares e 
transporte da 
SME 

Estabelecer rotina de limpeza e higienização do transporte escolar (Decretonº33.608,de 30 de 
maio de 2020 e conforme alterações posteriores). 
Estabelecer regras procedimentais sanitárias de uso do transporte escolar de acordo com 
aorganização da retomada de alunos. 
Levantar custos sobre a higienização dos transportes SME 
Articularcom asempresas contratadas ahigienização dosveículos 
Articularcomosmunicípiosahigienizaçãodosônibusquesãoutilizadoscomotransporteescolar 

SME 
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PEDAGÓGICO - Plano de Acolhimento 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Planejar e elaborar as rotinas 
pedagógicas para 
acolhimento aos estudantes e 
adaptação ao modelo 
híbridode ensino 
 

Implementar rotinas pedagógicas para acolhimento aos estudantes,com ações 
voltadas para o fortalecimento das competências socioemocionais. 
 
Readaptar o cronograma de aulas do Núcleo de Trabalho e dos cadernos de 
atividades dos Diálogos Socioemocionais, priorizando as oficinas que trabalham 
mais diretamentecom o desenvolvimento das relações intra e interpessoais e as 
macro competências:resiliência emocional, autogestão e a mabilidade. 
Articular ações com o Conselho Escolar, grêmio estudantil, (omde houver) e os 
líderes de sala. 
Obs:Para a realização dessas ações,ver detalhamento da Nota Técnica sobre as 
Diretrizes Pedagógicas 

ESCOLA 

Busca Ativa deEstudantes 
 

Articulado com o Comitê Escolar: 
Realizarabuscaativadosestudantesausentesesuscetíveisaoabandonoeàevasão. 
Obs: 
paramaiordetalhamento,verificarNotaTécnicasobreasDiretrizesPedagógicas. 
Reunir o Conselho de Classe para deliberar sobre a recuperação e inclusão dos 
estudantes que não conseguiram estabelecer relação pedagógica no períodode 
suspensão das atividades presenciais. 
 
Obs: para maior detalhamento verificar Nota Técnica sobre asDiretrizes 
Pedagógicas. 
 

ESCOLA 

Promover espaços de escuta 
segura a todos os 
seguimentos da escola 
 

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

SME/ESCOLA 
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Oferecer, por meio dos professores em articulação com a gestão escolar, 
atendimento individual aos estudantes, contemplando as Competências 
Socioemocionais: resiliência emocional, auto gestão e amabilidade, realizando 
encaminhamentos em articulação com as redes de proteção,conforme 
necessidade. 
  
Obs: Para a realização dessas ações, verificar detalhamento na Nota Técnica 
sobre as Diretrizes Pedagógicas 

Fortalecer a parceria família-
escola 
 

 
Em articulação como Comitê Escolar:  
Realizar reuniões com as famílias, tendo como pautas:o protocolo de 
biossegurança e o ensino híbrido. 
 
Realizar seminário com as famílias, tendo como pautas: os novos desafios 
daeducação,ocompartilhamentodeinformaçõeseasexperiênciasdeestudosremotos. 
 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento nas Notas Técnicas sobre o 
Protocolo de Segurança Sanitária e a Nota Técnica tratará das Diretrizes 
Pedagógicas. 
 

ESCOLA 

 
 
PEDAGÓGICO – DiretrizesparaElaboraçãodoPlanodeAdequaçãoCurricular 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Adequar o 
currículo escolar 
às aprendizagens 
básicas previstas 

Em processo coletivo, envolvendo os diferentes segmentos da comunidade educativa,durante 
a primeira semana de retomada das atividades presenciais, a escola deveráeleger objetos de 
conhecimentos/conteúdos que devem guiar a ação pedagógica em cada componente 
curricular/área do conhecimento, enquanto for mantido o ensino híbrido, tendo como 

ESCOLA 
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para cada etapa 
no ano letivo de 
2021 
 

referência a Matriz de Conhecimentos Básicos, disponibilizada pela Seduc/ SME, para 
isso,cabe à escola: 
 
Utilizar Plano de Adequação Curricular (PAC), conforme orientações anteriores relativas ao 
Currículo, afim de desenvolver estratégias metodológicas, garantindo aprendizagens 
essenciaisa cada componente curricular de todas as séries. 
Utilizar material estruturado do Programa Foco na Aprendizagem para basilar as práticas 
pedagógicas 
 
Realizar avaliação diagnóstica. 
 
Revisarosconteúdosabordadosnoperíododefevereiroajunho. 
 
Replanejar as atividades pedagógicas, de acordo com a necessidade dos estudantes, tendo 
como foco os alunos do 9º ano do ensino fundamental, bem como aqueles que não tiveram 
acesso ao ensino remoto. 
Obs: Para a realização dessas ações ver detalhamento da Nota Técnica sobre as Diretrizes 
Pedagógicas 

 
PEDAGÓGICO – Avaliaçãodoprocessodeensinoeaprendizagemescolar 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONS

ÁVEL 
Realizar avaliação 
diagnóstica, com 
objetivo de 
identificaratuais 
níveis de 
aprendizagem dos 

Como desdobramento do Plano de Adequação Curricular: 
 
Elaborar avaliação diagnóstica, por série e componente curricular; a partir da seleçãodos objetos de 
conhecimentos considerados pré-requisitos em cada etapa de ensino, com suporte na Matriz de 
Referência Curricular da Seduc, assim como dos objetos de conhecimentos definidos no Plano de 
Atividades Domiciliares (PAD). 

ESCOLA 
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alunos,intervindo 
para a 
recuperação da 
aprendizagem, 
quando necessário 
 

 
Delinear estratégias e metodologias para a aplicação da avaliação diagnóstica, conforme as 
especificidades das unidades escolares. 
 
Aplicar a avaliação diagnóstica, no período definido na reorganização do calendárioescolar. 
 
Revisar o Plano de Adequação Curricular (PAC), ajustado às necessidades educativas encontradas 
na avaliação diagnóstica,quando se mostrar necessário. 
 
Organizar intervenções pedagógicas de ensino e aprendizagem, de acordo com agrupamentos de 
alunos e suas necessidades educativas observadas. 
 
Realizar processo de recuperação da aprendizagem inicial e de nivelamento, quando necessário. 
 
Disponibilizar para todas as escolas a avaliação diagnóstica de Língua Portuguesa,Matemática e 
Ciências. 
 
Obs: Para realizar essas ações, verificar detalhamento nas Notas Técnicas sobre o Protocolo de 
Segurança Sanitária e a NotaTécnica das Diretrizes Pedagógicas. 
 

Desenvolver 
estratégias de 
avaliação formativa 
e somativa 
 

Como desdobramento do Plano de Adequação Curricular: 
A Nota Técnica sobre as Diretrizes Pedagógicas apresentará orientações específicas sobre a 
avaliação diagnóstica de retorno, sobre a avaliação formativa, isto é,processual e sobre a avaliação 
somativa, isto é, detérminodosperíodosletivos 

ESCOLA 
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PEDAGÓGICO – Organizaçãodoretorno as atividades presenciais 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Definir a organizaçãodo do retorno 
gradual dos professores e estudantes às 
atividades presenciais 

O processo de retomadaserá organizado emtrês fases, 
considerandoas orientações davigilânciasanitáriaestadual e 
municipal: 
1ª FASE: organizar até 25% da capacidade de atendimento da 
escola, por turno. 
2ª FASE: organizar até 50% da capacidade de atendimento da 
escola, por turno. 
3ª FASE:organizar até 100% da capacidade de atendimento dae 
scola, por turno. 
Obs 1: Escolas de tempo integral e Família Agrícola terão 
regramento complementar por conta de suas peculiaridades, 
conforme detalhamento na Nota Técnica que tratarão,das escolas 
em tempo integral. 
Obs2: A quantidade de alunos por turno dependerá da quantidade 
de profissionais que poderão estar presencialmente na escola. 
Obs3:Deverá ser considerada, também, a quantidade de alunos por 
sala de acordo com as dimensões físicas, atentando para o 
distanciamento de 1,5m a 2m entre osocupantes, conforme 
detalhamento na Nota Técnica sobre o Protocolo de 
SegurançaSanitária. 
Obs4: Considerar os alunos que, por conta de comorbidades ou 
características que os incluam em grupos de risco, deverão ter 
atividades predominantemente remotas,conforme detalhamento na 
Nota Técnica sobre as Diretrizes Pedagógicas. 
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PEDAGÓGICO – Estratégias Pedagógicas – Ensino Híbrido 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVE

L 
Utilizar o 
ensino 
híbrido 
(presencial 
+uso das 
tecnologias 
educacionai
s e digitais) 
como 
metodologi
a 
pedagógic
a 
 

Acomplementação de carga-horária remotamente deverá seguir o Parecer do Conselho Nacional 
de Educação (CNE) nº 05/2020. 
Considerando as fases de retomada, orienta-se que os seguintes grupos sejam prioritariamente 
atendidos em atividades presenciais: 
Ação I 
Estudantes que não conseguiram desenvolver atividades remotas no período de suspensão das aulas 
presenciais (não alcançados); 
Estudantes dos 9ªanos do Ensino Fundamental II 
Ação II 
A proporcionalidade entre ensino presencial e complementação mediada 
portecnologiasounão(remota)serádefinidaporcadaunidadeescolar,emarticulaçãocomaSME,observ
ando as seguintes possibilidades: 
A escolaorganizará grupos de alunos que deverão ter atividades presenciais durante uma semana, 
alternando com outros grupos nas semanas seguintes, devendo desenvolver atividades remotas 
quando não estiverem em atividades presenciais. 
Alguns grupos, considerando os prioritários e as avaliações diagnósticas,deverão ter mais atividades 
presenciais que outros. 
Os alunos que participarem de atividades presenciais durante uma semana deverão ter atividades 
remotas, obrigatoriamente, na semana seguinte. 
Obs:Não será permitido o rodízio diário entre grupos de alunos por conta do risco de aumento de 
contágio, conforme as orientações sanitárias 
Ação III 
Recursos pedagógicos para as atividades remotas: 

SME/ESCOLAS 
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-Utilizar os recursos de multimídias, informática e mídias digitais para a dinamização das aulas. 
Desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem que contemplem as possibilidades para a 
utilização desses recursos. 
Nortear atividadesde estudo e pesquisa, que serão desenvolvidas de forma remota, com o uso das 
tecnologias educacionais e digitais como forma de complementar as atividades presenciais. 
Utilizar o livro didático como principal ferramenta de apoio aos 
Estudos domiciliares. 
Dar continuidade ao uso das ferramentas do G-Suite (Classroom,Drive,Forms,Meet,Chat, Planilhas, 
Documentos, Contatos, Gmail), redes sociais, YouTube,Whatsapp, sites para pesquisa e navegação 
como possibilidades para estruturar o ensino remoto. 
Ofertar componentes eletivos, com a utilização de ambientes virtuais 
deaprendizagem,disponibilizando estratégias parao alcance de alunos que não tiveram acesso, ou 
não deram continuidade ao estudo desses componentes, enxergando a realidade de estudantes 
que precisam de transporte escolar. 
AÇÂO IV  
Organização dos espaços físicos: 
Sistematizar as atividades pedagógicas de reforço, utilizando ambientes da escola como: laboratório 
de informática,biblioteca,pátio,quadra etc 
Obs:Para a realização dessas ações,verificar detalhamento nas NotasTécnicasque tratarão, das 
Diretrizes Pedagógicas e das escolas em tempo integral. 

 
GESTÃO DE PESSOAS – Capacitação dos servidores 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Promover 
ações de 
engajamento 
dos 
profissionais 

Realizar encontros de engajamento, motivação e desenvolvimento da nova organização letiva, 
antes e durante a execução das atividades presenciais, com atualização sistemática, para 
gestores, professores,servidores e comunidadeescolar 
Realizar momentos para orientações, antes e durante a execução das atividades presenciais, com 
professores e funcionários, sobre os protocolos de medidas sanitárias necessárias para o retorno 

SME/ESCOLA 
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para o retorno 
das atividades 
presenciais 
 

das atividades presenciais organizados pelo núcleo gestor. 
Realizar formações para os professores para o fortalecimento do ensino híbrido, po rmeio de 
cursos voltados ao desenvolvimento de competências digitais, promovidos pela SME. 
Realizarações formativas de acolhimento e reintegração dos docentes, mediante iniciativas de 
formação para o trabalho no retorno às atividades presenciais. 
Realizar sensibilização prévia com os motoristas do transporte escolar como ação do plano de 
apoio socioemocional e do protocolo de medidas sanitárias. 

 
 
GESTÃODEPESSOAS – Remanejamento de servidores no cenário de retomada às atividades presenciais 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONS

ÁVEL 
Gerenciar o 
quadro funcional 
da escola 
 
 
 

Elaborar estratégias para os professores que continuarão executando suas atividades na forma 
remotae/ou escala de profissionais que estarão na formap resencial 
Reordenar o quadro docente diante das necessidades identificadas em diagnóstico dos profissionais 
do grupo de risco, inclusive com remanejamento dos professores lotados nos ambientes de 
aprendizagem. 

 
ESCOLA 
 
 

 
GESTÃODEPESSOAS – Condiçõesiniciaisdesaúdedosprofessoresedemaisservidores. 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Realizar 
diagnósticopara 
verificarcondições 
de saúdedos 
professores 
edemaisservidores 
 

Realizar um diagnósticopara verificar quais profissionais têm condições de saúde paravoltar a 
trabalhar presencialmente, verificando situações clínicas consideradas de risco,por meio de 
formulário virtual de autodeclaração. 

SME 
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GESTÃO DE PESSOAS – Estratégias Pedagógicas – EnsinoHíbrido 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Promover o 
Desenvolvimento 
de Competências 
Digitais para a 
Docência 
(professores e 
gestores) 

Ofertar formação em Competências Digitais para a Docência para professores e gestores: 
- Três cursos com carga-horária de 40h/a cada, em três níveis (Introdução, Apropriação e 
Intervenção 

SME 

 
 
 
 
 
GESTÃODEPESSOAS – Condiçõesdesaúdedosprofessoresedemaisservidores,apósaretomadadasaulaspresenciais. 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
Acompanhar e 
fortalecer o 
trabalho 
presencial, 
considerando 
aspectos da saúde 
física e 
socioemocional 
dos profissionais 
 

Realizar oficinas virtuais coletivas, para o apoio socioemocional para equipes SME, gestores, 
professores e servidores. 
Supervisionar o trabalho dos Auxiliares de Serviços Gerais (ASGs), considerando os diversos 
cenários de retomada das atividades presenciais, obtidos a partir do diagnóstico realizado. 
Produzir comunicação visual na forma de cards, vídeos educativos e cartilhas de orientação 
para o apoio socioemocional de professores e servidores. 
Realizar lives com psicólogos(as) direcionadas ao fortalecimento do autoconhecimento. 
Elaborar Plano de Acolhimento e Acompanhamento Socioemocional para o atendimentoa 
os(às) gestores(as) diretores(as) e coordenadores(as),em articulação com os psicólogos(as) 
educacionais lotados na SME/SETAS/SESA outras instituições parceiras 
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GESTÃODEPESSOAS – Direitosdosservidores 
AÇÃO DETALHAMENTO RESPONSÁVEL 
 
Preservar 
direitos 
assegurados 

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

COMITÊCONSULTIVOMUNICIPAL 

PARAELABORAÇÃOEACOMPANHAMENTO DO PLANO DE 

RETOMADA DASATIVIDADESPRESENCIAIS 

SME, Conselho Municipal De Educação, Ministério Publico, Sindicato, 

APROFI, Câmara Municipal, Pastoral Da Educação. 

 

COMITÊEXECUTIVODASME 

Secretário da Educaçãoecoordenadorado nucleo gestor daSecretariadaEducação - SME, 

diretores (as) das escolas. 

 

COMITÊMUNICIPALPARAAPRECIAÇÃO,IMPLEMENTAÇÃOE 

ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE RETOMADA 

DASATIVIDADESPRESENCIAIS. 

Coordenadorado nucleo gestor daSecretariadaEducação – SME, formadores, diretores e 

coordenadores escolares. 

 

COMITÊESCOLAR 

NúcleoGestor,membrosdoConselhoEscolar,unidadeexecutorae grêmioestudantil. 

 

 


