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Aurora/CE, 13 de Abril de 2021. 

A Sua Excelencia, o Senhor 
Dr. Manuel Pinheiro Freitas 
Procurador Geral da Justica 

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFICIO CIRCULAR N° 0002/2021/GabPGJ 

Excelentissimo Senhor, 

Cumprimentando-o, em resposta ao Oficio Circular n° 0002/2021/GabPGJ 

vimos, por meio dente, prestar as infornagoes solicitadas. 

Ainda nao dispomos de data para o retorno das aulas, mas a Secretaria 

Municipal de Educacao vem trabalhando em conjunto corn as Unidades de Ensino, 

planejando e preparando os Pianos de Volta as Aulas, de acordo corn as estrategias 

sanitarias, financeiras e pedagogicas que deverao ser colocadas em praticas a partir do 

momento em que este retorno for possivel. 

O Sistema Educacional e sem duvidas um dos mais afetados pela pandemia. A 

eminencia de um retrocesso no processo de escolarizacao dos alunos e preocupante. 

Precisamos dirigir nossas atencoes prioritariamente, a resolucao de problemas, corn o 

intuito de minimizar os impactos negativos, deixados polo distanciamento social e em 

consequencia o escolar. 

Faz-se necessario a preparanao para a volta dos estudantes e funcionarios as 

escolas. E precisamos estar prontos para fazermos o que precisa ser feito. Termos ciencia 

de que nao estamos voltando de um longo periodo de ferias e situ de algo ate entao ainda 

nao vivenciado, distanciamento e isolamento social, reclusao domiciliar, estresse, 

ansiedade e precisamos estar preparados para lidar com as possiveis perdas de entes 

queridos de alunos e servidores. 

Precisamos criar estrategias para nos reaproximarmos dos alunos, das famihas 

e dos profssionais de educagao. Respeitar os tempos, tennos ambientes e recepcao 

adequadas ao reencontro escolar. Exercitar a empatia corn os mais ansiosos, fragilizados 
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e corn os que estejam vivenciando processos de luto. Monitorar o periodo de adaptacao 

a nova reandade Pos-Covid-I9 e essential. 

E de suma importancia modificar a estrutura e rotina administrativa e 

pedagogica educational, rever e adequar os espagos escolares de acordo corn os 

protocolos definidos pela OMS, Sccretaria Estadual de Saude e Secretaria Municipal do 

Saude, CONSED, UNDIME e MEC. 

Para enfrentarmos do cenario deixado pela pandemia que desestabilizou o 

mundo, a economic, o sistema de saude e a educacao, e preciso estar preparado para 

lidar corn adversidades que ficarao presentes por muito tempo ainda nas nossas vidas, e 

isso so sera possivel se permanecermos unidos em prol de um bem comum. 

Ainda se faz necessario limos em busca de mais informapoes e conhecimentos 

sobre as consequcncias e sequelas que iremos vivenciar ao Em de todo este proccsso. 

Outro ponto crucial, e que devemos aprender corn a experiencia vivenciada durante todo 

momento pande"mico. 

Confiamos em um retorno diferente ao final desse processo. E, sairemos 

fortalecidos e confiantes que a eudcacao pode prosperar e e capaz de mudar e 

transformer os scres humanos. 

As medidas que serao adotadas para o retorno as aulas presenciais, diante 

da situagao em que se encontra a saude a nivel mundial, bem como, municipal, devido a 

COVID- 19, devido a suspensao de aulas presenciais, a Secretaria Municipal de 

Educacao de Aurora-CE, ira seguir as diretrizes e protocolos de volta as aulas, POs-

pandemia Covid-19 de acordo corn as orietacoes e referencias de relatorios 

estabelecidos, conforme Regime emergencial produzido pelos orgaos competentes 

internacionais e nacionais, UNESCO, UNICEF, OMS, MEC, CONSED e tambem os 

regionais ou municipais como UNDIME, CME que nos prestam oreintagoes e neste 

momento estao subsidiando os pianos de retorno as aulas, corn seguranpa e cautela, 

dentro do contexto vivenciado no Municipio no que diz respeito a pandemia (COVID-

19). 

Embora medidas emergenciais como a suspensao das aulas presenciais 

foram e estao sendo importantes( no momento vivenciamos aulas remotas) no combate a 

disseminagao do novo coronavirus, pesquisas apontaminumeros impactos nos alunos c 
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nos professores, exigindo um empenho maior do poder pUblico para um planejamento 

de volta as aulas que seja gradual e articulado entre diferentes setores, como a 

Educagao, Saude e Assistencia Social. 

Neste documento apresentamos medidas a serem adotadas quando 

possivel oretorno das aulas privando pela seguranga de todos. As Escolas Municipais irao 

se adequar corn recursos materiais, recursos humanos, agoes pedagogicas, entre outros, 

para garantir a seguranga da comunidade escolar, e profissionais da educagao 

envolvidos, assiin, been como, familiares. 

A Secretaria Municipal de Educagao estara preparando e subsidiando a 

equipe profissional, (professores, gestores, administrativos, pedagogicos) que irao 

atender alunos e familiares no retorno as aulas presenciais, nao so para transmitir 

conhecimentodidatico pedagogico, mas, principalmente, para receber uma comunidade 

que vein de uma crise na saude, crise pessoal, emotional, abalados psicologicamente, 

afetados peloCOVID-19. 

As autoridades locais, Prefeito, Vereadores, Secretarios de Educagao, 

Saude, Trabalho e Desenvolvimento Social, deverao indicar um representante que 

farao parte da coinissao para acompanhar todo o desenrolar das agoes, e tambem, 

participar, oferecendo seus servigos de atendimentos a todos os envolvidos. 

Cabe a Secretaria Municipal de Educagao construir Apareerias coin 

outras secretarias para realizar as adequagoes necessarias nas unidades de ensino, been 

como, realizar aquisigoes de equipamentos para higienizagao e material de EPIs. 

Como citado anteriomente, se faz necessario modificar algumas 

estruturas e toda rotina administrativa e pedagogica educational, reorganizando e 

adequando os espagosescolares de acordo corn os protocolos definidos pelos orgaos 

competentes, para o retomo as aulas presenciais. 

Para retomo as aulas serao adotadas as seguintes medidas: 

a) Solicitar ao Comite Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19, dados 

sobre a situagao da pandemia no Municipio. 

b) Reunir-se corn o prefeito e a Secretaria Municipal da Saude, para Solicitar solugao 

para auxilio necessario que possa garantir a integridadc fisica c saudavcl dos 
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profissionais da educagao, alunos, familias e responsaveis pelos alunos, quanto ao 

retorno das aulas presenciais. 

o) Reunir-se corn a Secretaria Municipal da Satde para obter informacoes e 

orientagoes sanitarias e auxllio a respeito do desenvolvimento da pandemia, (COVID-

19), de forma a assegurar que, a comunidade podcra retornar corn sews filhos corn certa 

cautela e cuidados preventivos. 

d) Reunir-se coin a Secretaria de Gestao, de FinanFas e Procuradoria para realizar o 

levantamento dos fundos financeiros para serem aplicados na cornpra de equipamentose 

ajustes nas instituigoes educacionais, para reccber corn seguranca os alunos e 

profissionais da educagao. 

e) Reunir-se corn os diretores das escolas e juntos criarmos um grupode monitoramento, 

do qua! deverao ter alinhamento de agoes, dentro da realidade de cada estabe!ecimcnto 

educacional. 

f) Reunir-se corn os motoristas para passar inforrnacoes de como serao os 

procedimentos para a higienizagao do Transporte Escolar. 

g) Reunir-se corn a equipe pedagogica da SME (Secretaria Municipal de Educagao) 

para repassar as determinagoes e solicitar provide"ncias para o atendimento aos 

professores,aos alunos e adequar o planejamento pedagogico corn os curricu!os de 

acordo corn a rea!idade e necessidade atual. 

h) Reunir-se corn profissionais da Assistencia Social e Psicologos, para tragar agoes 

para os atendimentos sociais e psicologicos, as criancas e estudantes, suas familias, 

profissionais e trabalhadores da educagao que tiveram ou que alguem da familia testou 

positivo corn o novo coranavirus, COVID-19. 

A organizapao dos espagos de atividades e de trabalho devem eontemp!ar 

todas as mcdidas necessarias a seguranga sanitaria. 

a) 

Definir a progressividade do retomo e dimensionamento das a!ternativas 

de rodizio dos estudantes, face as condigoes da rede e possibilidades de 

readequagao (adequagao para o Ensino Hibrido); 

b) Criar condigoes para readequagao e aquisigao de materiais, quando necessario; 

c) Reorganizar o numero de alunos por sala, considerando a metragem 

quadrada deespagoindividual; 
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d) Realizar rotinas de revezamento dos horarios de entrada, saida, 

recreagao,alimentacao e demais deslocamentos coletivos dos estudantes no 

ambiente escolar; 

e)Sinalizar rotas dentro das escolar para que os alunos mantenham distancia entre Si; 

f) Implementar o controle de temperatura de estudantes e servidores: 

g) Disponibilizar mascaras individuais, caso seja necessario; 

h)Criar estagoes de higiene, lavatorios / pias corn dispensador de sabonete 

liquido, suporte corn papel toalha, lixcira corn tampa corn acionamento por 

pedal e dispensadores corn alcool em gel em pontos de major circulagao 

(recepgao,corredorese refeitorio); 

i) Disponibilizar tapetes corn solugao higienizadora para limpeza dos 

calgados antes de adentrar na escola, dosadores de alcool gel na entrada de 

todas as escolas para que os alunos higienizem as maos quando entrarem e 

sajrem da escola; 

j) Adequar sanitarios; 

k)Apresentar mjdias, promovendo rotinas de higienizagao por estudantes e servidores; 

I) Realizar campanha publicitaria e outras formas de divulgacao no ambicnte escolar; 

m)Implementar rotinas de aerapao, higienizagao e desinfecgao dos espagos 

escolares e de acessos (maganetas das portas, por exemplo), rotinas de 

triagem e higienizacao na entrada da escola; 

n) Desativar bebedouros corn disparo para boca e incentivo a utilizagao de 

garrafinhas individuais; 

o) Capacitar pessoal de servigos gerais para higienizagao; 

p) Desinfetar onibus escolares e disponibilizar tapetes corn solugao higienizadora. 

No que tange a alimentacao escolar sera feito a orientagao e o 

supervisionamento adequado dos alimentos trazidos de casa. No que se refere a 

alimentagao na escola, sera feito a organizacao dos alunos para manterem o 

distanciamento social, bem como a distribuicao de luvas descartaveis. 

Sera formada uma comissao para o gerenciamento de volta as aulas, 

formada pelos os seguintes representantes: 
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I. Representante da Educacao que presidira a comissao 

I. Representante da Secretaria da Sande 

III. Representante da Secretaria de Assistente social 

IV. Representante da Secretaria de Administragao 

V. Representante dos profissionais e trabalhadores de Educagao 

VI. Representante dos estudantes da Educacao Basica 

VII. Representante dos universitarios 

VIII. Representante dos motoristas 

IX. Representantes dos Conselhos Escolares de cada unidade de ensino 

X. Representante dos pals 

XI. Representante das escolas Estaduais 

XII. Representante dos Vereadores 

A primeira etapa das escolas municipais ao retorno das aulas presenciais 

ira atender de forma gradativa e por escalonamento corn: alunos que nao fazem parte do 

grupo de risco e alunos que durance as aulas nao presenciais nao realizaram nenhuma 

das atividades propostas, remota, impressas entre outras ferramentas. 

O objetivo de se iniciar corn esses alunos e que os mesmos estiveram por 

um periodo maior sem a mediacao de aprendizagem desenvolvida pelo professor ou qualquer 

outro agente educacional, todo o protocolo de seguranpa estabelecido deve ser sguido 

dentro das Unidades Escolares. 

Ao decorrer dos primeiros quinze dias de reto para a continuidade do 

processo de ensino aprendizagem. 

A segunda etapa sera com os alunos de 2°, 3°, 5° e 9° ano, por se tratarem 

de anon correspondente a fim de etapas(ciclos), alem de serem as series inclusas nas 

avaliagoes externas, respeitando novamente um tempo de 15 dias de aulas presenciais, 

realizaremos avaliacao diagnostica para ajuste se necessario nos pianos do aulas. 

seguiremos as mesmas orientagoes das tunnas anteriores, cada qual corn suas 

especificidades, seguindo o ensino hibrido, aulas presencias e remotas, conforme as 

oreintagoes dos orgao competentes. 

Na terceira etapa teremos tambem de forma gradual ternios o retorno dos 

alunos do 1°, 4, 6°, 7° e 8° ano, seguindo todos os tramites já citados anteriormente, 
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inclusive coin a realizacao de avaligao diagnostica. 

Os alunos da Educagao Infantil (creche e pre-escola), terao seu retrono 

na ultima etapa, por serem criangasmuito pequenas e exigirem grande contato fisico, o 

que redobra os cuidados e meididas de seguranca a serem adotadas nesse retorno. 

Porem, estas etapas citadas anteriormente, so acontecerao de forma 

autorizada pela legislacao vigente e de forma a garantir a integridade fisica e psicologica 

de nossos alunos, corn total seguranpa para os profissionais da educagao, alunos e 

familias. 

Em relaerao aos alunos de Educacao Especial (AEE), serao 

acompanhados pelo professor titular da sala de aula e o mediador, que estao e 

continuarao dando o suportc a cstcs alunos. 

O Transporte Escolar contara corn protocolo de higienizacao, bem corm 

limpeza e desinfecdoo adequada para evitar a disseminacao do novo coronavhus. 

As escolas terao uma organizagao no intuito de garantirque todos os alunosao 

entrar estejam usando mascaras de protecao (e que fagam a troca de mascara de acordo 

corn os protocolos estabelecidos), tenham as suas maos higienizadas e os seus calGados 

desinfetados, bemcomo lugar especifico na sala de aula para manter o espaco necessario 

de distanciamento. Os ambientes, patios, bibliotecas, salas de informatica, banheiros, 

laboratorios, estarao demarcados para respeitar o distanciamento social e pre-

agendados e desinfetados respeitando o protocolo da vigilancia sanitaria. Os horarios de 

entrada e saida das criangas/alunos serao em horarios ou portoes de acesso diferentes 

entre as turmas para nao haver aglomeracoes, bem como os horarios do intervalo e ou 

lanche. 

Os pais, responsaveis e familiares serao orientados pelos profissionais da 

saude e educacao da volta 
as aulas e os protocolos para retorno, bem como, o 

desenvolvimento das atividades pedagogicas desenvolvidas neste periodo, para que 

possamos obter mn feedback positivo dos familiares das criangas e tambem apoio no 

que for colocado para as praticas pedagogicas. 

O piano apresentado e uma proposta pautada no cenario mundial, porem 

ainda sem data indetinida para sua implantagao. 
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Sabemos dos imensos desafios que a pandemia nos apresenta diariamente 

e tambem da necessidade de darmos continuidade ao trabalho educacional, que a um 

direito assegurado na Constituicao Federal, alem de ser o caminho para a sensibilizacao 

de que a educacao e o caminho para usufruirmos de dias melhores para toda a 

humanidade. 

Enquanto aguardamos o retorno, nosso papel a encurtar distancia entre 

educador a aluno, entre escola e familias a ate mesmo a distancia entre os proprios 

colaboradores, corn formas criativas a inovadoras de aulas remotas a engajamento da 

equipe em atividades virtuais que lhes permitam acao / reflexao / acao. 

Reitero aincla que este piano podera sofrer alteracoes conforme as 

oreintacoes dos orgao competentes assim como se for necessario para adequar-se a 

novas demandas surgidas em tempos de 
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