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OFÍCIO Nº 042/2021 – SEGOV/PMI – ICAPUÍ/CE 

Icapuí-CE, 27 de abril de 2021. 

De: Assessoria Jurídica – Secretaria de Governo – Prefeito Municipal. 

Excelentíssimo Doutor 
MANUEL PINHEIRO FREITAS 

Procurador-Geral de Justiça 
Ministério Público Estadual do Ceará 

 
Referência:  

Resposta ao Ofício Circular nº 0002/2021/GabPGJ 

 

Assunto: solicita informações sobre a existência de planos municipais de contingência para 

retorno às aulas presenciais.  

 
 

Ao cumprimentar respeitosamente Vossa Excelência, vimos através do presente 

expediente apresentar manifestação especificamente sobre a existência de plano municipal de 

contingência para retorno às aulas presenciais.  

A respeito do assunto, esta Assessoria Jurídica buscou informações junto à Secretaria 

de Educação do município de Icapuí/CE, sendo respondida através de envio do Plano 

Municipal, em anexo (DOC. 01). 

Nesse sentido, entendemos que o plano em anexo responde a contento o requerimento 

ministerial. 

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reforçar os votos de 

estima e consideração. 

Respeitosamente, 

 
Daniel Freitas Silva 

Assessor Jurídico – SEGOV 
Matrícula Funcional nº 002457-8 

OAB-CE 22.929 
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GOVERNANÇA 

ESTRUTURA E TOMADA DE DECISÃO 

PROPOSTA 1: Comitê municipal de elaboração, implementação, acompanhamento e 

monitoramento das ações do plano de retomada das aulas presenciais.  

Ação: 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; 

Produto: Plano municipal de retomada das aulas presenciais 

PROPOSTA 2:  Criar e fortalecer as condições para o exercício da gestão democrática 

Ações: Planejamento das ações de maneira articulada; Fortalecimento da relação família -

escola; Definição de estratégias e procedimentos com as comissões escolares de gerenciamento 

da pandemia da covid-19; elaborar planejamento e estratégia para a possibilidade das aulas 

presenciais serem suspensas novamente. 

PROPOSTA 3: Criação de Comitê Escolar 

Ações: Instituir Comitê composto pelo Núcleo Gestor e membros do Conselho Escolar. 

Atribuições: Elaborar e 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, através do Projeto Busca 

Ativa Escolar em parceria com o Unicef; 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 na premissa dos objetivos preconizados pela 

secretaria de educação de Icapuí: acolher emocional, extensão do currículo e busca ativa 



 

escolar, considerando os componentes curriculares. Planejar ações estabelecendo cronogramas 

e prazos; monitorar a execução pela escola ou CEI das orientações das comissões municipais. 

Produto: Plano de Implementação de Retomada das Aulas Presenciais. 

ARTICULAÇÃO REGIONAL COM OS 

MUNICÍPIOS 

PROPOSTA 1: Fórum Regional com Comitês Municipais para análise e decisões referentes 

ao Documento Referência e ao Plano de Retomada. 

Ação: Realizar Fórum Regional para apresentação, análise e recomendações no que diz 

respeito ao documento referência e ao Plano de Retomada das Redes Municipais. 

Produto: Ampliar o fórum regional já existente nas CREDEs, sob a coordenação da 

CECOM, incluindo os temas relacionados ao Plano de Retomada das Atividades Presenciais 

das Redes Municipais. 

 PROPOSTA 2: Diretrizes para a reorganização do Calendário Escolar contemplando ou não 

o período de estudo à distância e em acordo com o Plano de Retomada de cada município 

para conclusão do ano letivo de 2020 e subsequente o calendário de 2021. 

Ação: considerando os artigos 23, 31 e 32 da Lei 9394/96 Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB); a Medida Provisória Nº 934, de 1° de abril de 2020, que estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica; a Resolução CEE N° 481 de 27 de março 

de 2020, o Parecer 05/2020 CNE de 30 de abril de 2020 e Conselho Municipal de Educação, 

se tiver sistema próprio), as diretrizes para a reorganização do Calendário Escolar 2020, sendo 

esta, parte importante do Plano de Retomada Municipal. 

Produto: Documento Municipal ou normativa do Conselho Municipal de Educação 

conforme suas funções definidas em lei, sobre a reorganização do calendário letivo 2020 e 

subsequente o calendário de 2021. 

 PROPOSTA 3: Diretrizes para a reorganização da oferta do transporte escolar de acordo 

com o Plano de Retomada das Atividades Presenciais. 

Ação: Recomenda-se aos municípios que definam as diretrizes para a reorganização da oferta 

do transporte escolar em parceria com a rede estadual (representada pela direção da escola e 

CREDE), em alinhamento com as diretrizes do calendário letivo de 2021. 



 

Produto: Documento municipal sobre as condições de oferta e manutenção do serviço de 

transporte escolar. 

 PROPOSTA 4: Orientações quanto ao programa de aprendizagem e ajuste do 9º ano do EF 

em 2021, possibilitando a extensão curricular com ênfase a melhoria no ensino aprendizagem 

desses discentes da rede municipal. 

Ação: Criar canal de diálogo junto ao núcleo gestor das escolas da rede municipal e CREDE, 

com o objetivo de tratar sobre o calendário letivo das turmas de 9º ano do Ensino 

Fundamental, considerando, especialmente, a transição do 9° ano para a 1º série do Ensino 

Médio em 2021. 

Produto: Documento Municipal específico sobre o calendário letivo 2021 do 9º ano do 

Ensino Fundamental em articulação com a rede estadual. 

PROPOSTA 5: Plano de Formação Continuada Programa De Alfabetização na Idade 

Certa (MAISPAIC) da Educação Infantil ao 9º ano, considerando também os temas atuais 

(saúde, higiene e ensino remoto com utilização das tecnologias). 

Ação: A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC) irá garantir a formação 

continuada da Educação Infantil ao 9° ano, no âmbito do programa de formação do regime de 

colaboração, ampliando os temas e considerando as novas habilidades e competências 

necessárias no atual contexto. 

Produto: Documento estadual, de responsabilidade da SEDUC, quanto ao plano de 

formação continuada em apoio às redes municipais. 

 PROPOSTA 6: Parceria com as Secretarias Municipais de Saúde para que as escolas 

possam receber orientações e reportar casos de contaminação. 

Ação: Considerando que o Plano de Retomada das Atividades Presenciais é de 

responsabilidade intersetorial, recomenda-se que a secretaria municipal de saúde coordene as 

diretrizes referente ao 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. 



 

Produto: Relatório diário escolar sobre os casos suspeitos e confirmados de infecção; Escolas 

com protocolo sanitário definido e implementado; Monitoramento da frequência do aluno, 

através do SIGE. 

PROPOSTA 7: Discussão em grupos de municípios específicos, de acordo com os critérios 

que adotaram durante a suspensão das atividades presenciais. 

Ação: Recomenda-se às Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação - 

CREDE e UNDIME promover espaços e momentos de escuta ativa por grupo de municípios 

conforme critérios adotados em relação à suspensão e retomada das atividades presenciais. 

Produto: Plano de reorganização do calendário letivo. 

PROPOSTA 8: Articulação com as SME acerca do acompanhamento da elaboração e da 

implementação do Plano de Retomada. 

Ação: Recomenda-se que a SEDUC e UNDIME acompanhem a elaboração e a 

implementação do Plano de Retomada das Atividades Presenciais dos municípios. 

Produto: Plano de Retomada dos municípios. 

COMUNICAÇÃO COM AS FAMÍLIAS / RESPONSÁVEIS 

PROPOSTA 1: Orientações para o plano de comunicação com as famílias/responsáveis sobre 

a rotina escolar de acordo com o Plano de Retomada das Atividades Presenciais. 

Ação: Recomenda-se aos municípios construir orientações para as famílias/responsáveis 

sobre a rotina escolar de acordo com o Plano de Retomada das Atividades Presenciais. 

Produto: Diretrizes para as famílias/responsáveis, a fim de manter a comunidade orientada 

quanto às principais informações sobre os protocolos pedagógicos e sanitários. 

PROPOSTA   2: Orientação aos pais/responsáveis sobre o ensino aprendizagem 

híbrido/flexível. 

Ação: Criar cartilha e outros materiais informativos, com orientações para as 

famílias/responsáveis sobre o ensino aprendizagem híbrido/flexível, de acordo com o Plano 

de Retomada das Atividades Presenciais. 

Produto: Diretrizes para as famílias/responsáveis, a fim de manter a comunidade orientada 

quanto às principais informações, cuidados e protocolos sanitários. 

  



 

PROPOSTA 3: Orientação aos pais/responsáveis sobre os protocolos de higiene e 

desinfecção e o uso de equipamento de proteção individual - EPI. 

Ação: 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. 

Produto: Diretrizes para as famílias/responsáveis, a fim de manter a comunidade orientada 

quanto às principais informações, cuidados e protocolos sanitários. 

PROPOSTA 4: 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. 

Ação: Estabelecer normas municipais sobre a utilização dos espaços escolares. 

Produto: Diretrizes e protocolos com orientação sobre as restrições para utilização dos 

ambientes escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO INFRAESTRUTURA 

1. AQUISIÇÕES DE EPI 

PROPOSTA 1: Planejamento e protocolo sobre EPIs para uso dentro da unidade escolar. 

Ações: 

● Recomenda-se instituir grupo de trabalho intersetorial com a equipe técnica das Secretarias 

Municipais de Educação e de Saúde;  

● 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. 

Produtos:  

● Planejamento administrativo e financeiro sobre aquisição de EPIs para alunos, professores 

e funcionários.  

● Documento e protocolos identificando os tipos de EPIs necessários e regras sobre a 

utilização.  

● 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.  

● Documento com dados relativos ao número de alunos para a utilização dos kits de 

alimentação (creches e pré-escola), equipamentos e materiais gráficos, manutenção da 

infraestrutura física escolar, entre outros; 

2. INVESTIMENTO COM PONTOS DE HIGIENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA 

PROPOSTA 1: Orientação sobre pontos de higienização com estrutura acessível (pia, sabão e 

(papel) toalha, álcool em gel 70% entre outros, conforme Lei nº 17.216, 19 de maio de 2020.  

Ação:  

● Estudar as condições de infraestrutura da escola, identificando as necessidades de 

adaptação e de investimento.  

Produto: 

●  Documento com o diagnóstico da infraestrutura da escola e apontamento das necessidades 

de adequação. 



 

PROPOSTA 2: Orientação às escolas a mapear, redimensionar e adquirir material de limpeza 

e higiene para executar a higienização mais intensa e contínua dos ambientes. 

Ações: 

●  Adquirir material de limpeza e higiene, com foco na proteção e segurança à saúde de 

todos. Planejamento administrativo financeiro sobre a aquisição d 

● 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.  

Produto:  

● Diretrizes e protocolos com orientação sobre as restrições para utilização dos ambientes 

escolares. Os materiais de higiene e limpeza para cada escola.  

PROPOSTA 3: Reorganização nos processos da alimentação escolar  

Ações:  

●  Elaborar plano visando a readequação dos processos de higienização, distribuição e 

manipulação da alimentação escolar;  

● Disponibilizar protocolo a ser observado pelas unidades escolares referente ao serviço de 

alimentação escolar. 

Produto:  

● Diretrizes e protocolos com orientação sobre as restrições para utilização da cozinha 

escolar.  

PROPOSTA 4: Reorganização do transporte escolar  

Ações: 

● Fazer o levantamento da demanda de alunos a serem transportados e cronograma das aulas 

presenciais por ocasião do retorno; 

● Reorganizar as rotas escolares, de acordo com a média de alunos no retorno das aulas;  

● Realizar protocolo diário de higienização da frota, de acordo com as orientações sanitárias  

Produto: 



 

● Diretrizes e protocolos com orientação sobre as restrições para utilização do transporte 

escolar.  

3. ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA ESCOLA 

PROPOSTA 1: Protocolos de uso dos ambientes pedagógicos e áreas de circulação de pessoas.  

Ações:  

● O Núcleo gestor e conselho escolar devem estabelecer regras sobre a circulação de pessoas 

nos ambientes da escola.  

● O Núcleo gestor e conselho escolar devem instituir normas e diretrizes para utilização dos 

ambientes escolares. 

Produto: 

● Regimento Escolar e demais normas escolares adequadas às regras de circulação e 

utilização dos ambientes escolares(regimento das escolas de ensino fundamental e dos 

Centros de Educação infantil). 

PROPOSTA 2: Diretrizes e Protocolos de atendimento à comunidade escolar. 

Ação:  

● Recomenda-se 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.  

Produto: 

●  Diretrizes e protocolos com orientação sobre as restrições para utilização dos ambientes 

escolares 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

PROPOSTA 1: Organização do retorno gradual das atividades presenciais, considerando as 

etapas de ensino ofertadas e a autonomia da escola. 

Ações: 

● Identificar, periodicamente, através de instrumentais criados pelas SEME ou órgãos de 

saúde pública, quais estudantes/professores/servidores 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/servidores, considerando os 

protocolos sanitários e as particularidades de cada escola. 

● Iniciar as atividades presenciais com as turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e, 

posteriormente, definir o retorno das turmas dos Anos Iniciais e da Educação Infantil. 

● Retornar 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 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 

ofertadas de modo remota (conforme orientação das autoridades em saúde). 

Produtos: 

● Calendário de atividades presenciais, identificando os grupos atendidos em cada dia e de 

cada etapa. 



 

● Documento definindo carga horária presencial e remota para cada etapa do Plano de 

Retomada. 

PROPOSTA 2: Protocolo de acolhida aos estudantes, professores e servidores na perspectiva 

das diretrizes municipais. 

Ações: 

● 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. 

● 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. 

Produto:  

● 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. 

PROPOSTA 3: Avaliação diagnóstica com o retorno das atividades presenciais, a fim de 

realizar o levantamento dos déficits de aprendizagem/desenvolvimento dos alunos, de acordo 

com cada etapa de ensino. 

Ações: 

● Diagnóstico municipal/ escolar; 

● Aplicar a avaliação diagnóstica, utilizando o SISPAIC para a Alfabetização e Ensino 

Fundamental nos anos iniciais e finais (por adesão para a Rede Municipal). Para as séries 



 

finais, a SEDUC irá disponibilizar também a plataforma Sistema on-line de Avaliação, 

Suporte e Acompanhamento Educacional-SISEDU. 

● Utilizar a Matriz avaliativa que deverá ser a base para a avaliação diagnóstica. 

● Em parceria com a SEDUC/CREDE, deve definir o calendário, o método da aplicação e a 

utilização dos resultados com foco no alinhamento curricular/pedagógico. 

● Produtos: 

● Análise pedagógica dos resultados por escola/município, através do Sistema de 

Acompanhamento das Ações do Paic- SAAP, sob responsabilidade do município, da 

CREDE e da SEDUC. 

● Documento orientador para o currículo a ser desenvolvido para o ano letivo 2020 sob 

responsabilidade da CREDE e da SEDUC. 

● Análise pedagógica dos resultados da Avaliação Diagnóstica Formativa sob 

responsabilidade da CREDE e do município. 

● Plano de recuperação da aprendizagem dos alunos promovidos através da classificação 

PROPOSTA 4: Protocolo de Busca Ativa aos estudantes que não participaram das atividades 

não presenciais, no período de suspensão das aulas presenciais. 

Ações: 

● Identificar os alunos que não foram atendidos no período de estudo remoto para a 

implementação das ações do Programa Busca Ativa e demais ações de combate à evasão 

escolar. 

● Buscar a Rede de Proteção e parceiros (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 pelos municípios para evitar o abandono em função da contaminação. 

● Reunir os parceiros do regime de colaboração para atuar na mobilização em rede. 

● Fortalecer o protagonismo estudantil como forma de prevenção ao abandono, envolvendo 

o grêmio estudantil nas ações de fortalecimento dos vínculos escolares. 



 

● Fortalecer o Conselho Escolar, com foco na manutenção do vínculo escola- família e 

escola-comunidade. 

Produto: Diretrizes e protocolos construídos pelos municípios e pelas escolas com foco na 

proteção dos estudantes e na prevenção do abandono escolar. 

PROPOSTA 5: Reorganizar o currículo de 2021 para a garantia das aprendizagens básicas 

(sugere-se tomar como referência os artigos 23, 31 e 32 da Lei 9394/96 Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB); a Medida Provisória Nº 934, de 1° de abril de 2020, que estabelece 

normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica; a Resolução CEE N° 481 de 27 de 

março de 2020; o Parecer 05/2020 CNE de 30 de abril de 2020; Resoluções ou Pareceres dos 

Conselhos Municipais de Educação; os DCNEIs (2009); a BNCC (2017) e o DCRC (2019) 

Parecer 299/ CNE 14.040). 

Ações: 

● Analisar a necessidade de construir currículo emergencial que atenda às necessidades 

identificadas de acordo com a realidade do município, tomando como base o Documento 

Curricular Referencial do Ceará (DCRC). 

● Avaliar a necessidade de adequação da oferta da Educação Infantil para o ano letivo 2021, 

considerando a organização curricular própria dessa etapa. 

● Avaliar a necessidade de adequação da oferta do Ensino Fundamental para o ano letivo de 

2021, considerando a organização curricular e demais especificidades dessa etapa. 

● Criar estratégias para assegurar o prosseguimento de estudos dos alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental para o 1º ano do Ensino Médio. 

● Reorganizar o calendário escolar garantindo a carga horária mínima exigida, conforme a 

LDB e o parecer 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, compatibilizando com o 

calendário da rede estadual e do transporte escolar. 

● Realizar as adequações emergenciais e permanentes nos Projetos Político Pedagógicos-

PPPs das escolas e Regimento Escolar para respaldar as ações dentro do contexto de 

retomada das atividades presenciais. 

Produtos: Currículo específico para o ano letivo 2021, de acordo com às particularidades 

do município de Icapuí no litoral leste do Ceará. Planejamento estratégico das ações 

relacionadas à gestão pedagógica, para o período do ano letivo de 2021. 



 

DIMENSÃO SANITÁRIA 

PROPOSTA 1: Distanciamento social conforme Decreto Estadual e Municipal vigente 

Ações: 

● Estabelecer horários diferentes de entrada e saída dos alunos; 

●  Estabelecer o distanciamento físico de 1 a 2m entre alunos em sala de aula de acordo 

com o protocolo sanitário do município; 

● Reorganizar os espaços coletivos (refeitório, recreação, biblioteca, quadra, sala de 

professores, laboratório de informática, entre outros) atendendo às orientações dos 

organismos de controle sanitário; 

Produtos: 

● Organização de horários de entrada e saída dos alunos atendendo a um cronograma 

escolar; 

● Sinalização dentro da escola para que os alunos mantenham distância entre si. 

●  Reorganização dos espaços escolares; 

● Confecção de cronograma por ambientes para uso dos espaços coletivos, determinando 

horário e número de alunos; 

PROPOSTA 2: Desinfecção e rotinas de aeração do ambiente escolar. 

 Ações: 

● Definir rotinas de desinfecção e aeração do ambiente escolar; 

● Recomenda-se utilizar tapete para higienização dos sapatos na entrada da escola ou 

outra forma de higienização dos calçados. 

Produtos: 

● Estabelecimento de rotina de higienização dos ambientes da escola antes do retorno às 

aulas, obedecendo aos protocolos sanitários. 

● Utilização de tapete higienizante (pedilúvio); Solução com Hipoclorito de sódio 2%. 

PROPOSTA 3: Fiscalização permanente do uso dos banheiros seguindo os protocolos de 

segurança sanitária. 

 Ações: 



 

● Fiscalizar permanentemente o uso dos banheiros a fim de garantir a sua desinfecção e 

controle do número de usuários. 

Produto: 

● Utilização de solução com hipoclorito de sódio 2%. 

● Designação de profissionais para vistoria e controle do uso coletivo dos banheiros. 

 PROPOSTA 4: Oferta da alimentação escolar, considerando a não aglomeração dos 

estudantes, as normas de higienização e a utilização dos utensílios, de modo assegurado.  

 Ações: 

● Oferecer a alimentação escolar obedecendo às normas de higienização e os protocolos 

para manuseio dos alimentos. 

Produtos: 

● Estabelecimento de cronograma de oferta da merenda escolar por turma. 

● Utilização de equipamentos de proteção individual para manuseio e distribuição dos 

alimentos.  

PROPOSTA 5: Higienização diária dos transportes escolares de acordo com o Decreto 

Estadual vigente. 

Ações: 

● Reorganizar as rotas do transporte escolar considerando o distanciamento social, 

higienização e ventilação. 

 Produtos: 

● Utilização de desinfetante ou solução com hipoclorito de sódio 2%, conforme medidas 

de segurança sanitárias vigentes. 

● Manutenção de janelas abertas. 

PROPOSTA 6: Reorganização de rotas do transporte escolar, levando em considerando o 

quantitativo de alunos, observando o atendimento da rede de ensino. 

 Ações: 

● Ofertar o número adequado de veículos escolares, a fim de atender o quantitativo de 

alunos, obedecendo o distanciamento social. 



 

Produto: 

● Elaboração de planilha contendo capacidade máxima de ocupação pelos alunos, de 

acordo com Decreto Estadual vigente, devendo conter localidades a serem atendidas, 

bem como o turno.   

PROPOSTA 7: Definição de regras sobre o uso comum dos bebedouros (CONSED, 2020). 

 Ações: 

● Desativar bebedouros com disparo para boca. 

● Incentivar a utilização de garrafas individuais. 

Produtos: 

● 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: Vacinação de todos os profissionais da Educação com o slogan “Vacina Já”. 

 Ações: 

● Calendário de vacinação para os profissionais da Educação; 

● Buscar parcerias com setores internos e externos para a consecução das vacinas. 

● Agendar a vacinação de todos os profissionais da educação. 

Produtos: 

● Plano de imunização da covid 19 para todos os profissionais da educação do município 

de Icapuí. 

PROTOCOLO COM FOCO NAS PESSOAS 

PROPOSTA 1: 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) 

 Ações: 

● Controlar, na entrada e saída da escola, a utilização de álcool 70% em gel/líquido para 

assepsia das mãos para a comunidade escolar. 

● Criar, se possível, uma estação de higiene em pontos estratégicos dentro da escola. 



 

Produtos: 

● Designação de funcionário para auxiliar no controle da assepsia das mãos na entrada e 

saída da escola. 

● Instalação de pias, sabonete líquido, papel toalha, sacos de lixo e lixeira com tampa e 

acionamento com pedal. 

PROPOSTA 2: Aferição da temperatura da comunidade escolar na entrada da escola, podendo 

haver aquisição do equipamento com recurso do PDDE. 

 Ações: 

● Aferir a temperatura da comunidade escolar na entrada da escola; 

Produto: 

● Utilização do equipamento para aferição de temperatura. 

PROPOSTA 3: Criação de uma equipe de triagem dentro da escola para verificação de casos 

suspeitos de COVID-19, devendo fazer uso de EPIs, conforme protocolos sanitários 

(CONSED, 2020). 

Ações: 

● Criar uma equipe para triagem e comunicação sobre casos suspeitos de COVID-19 

dentro da escola. 

● Disponibilizar um ambiente dentro da escola para abrigar temporariamente casos 

suspeitos até a devida notificação à família para que a mesma procure atendimento 

médico. 

 Produtos: 

● Orientação à equipe de triagem para identificação dos sinais, sintomas e procedimentos 

em casos suspeitos. 

● Criação de um ambiente dentro da escola para abrigar casos suspeitos até a notificação 

à família. 

PROPOSTA 4: Utilização obrigatória de máscaras 

Ações: 

● Utilizar obrigatoriamente máscaras e equipamentos de proteção individual, observando 

a função de cada indivíduo dentro da escola; 



 

Produto: 

● Determinação de uso efetivo de máscaras individuais. 

PROPOSTA 5: Utilização de equipamento de proteção individual (EPIs) dentro da unidade 

escolar por alunos, professores, servidores e funcionários. 

Ações:  

● Usar dentro do ambiente escolar EPIs estabelecidos pela Secretaria de Saúde, 

observando a função de cada indivíduo dentro da escola. 

Produto: 

● Utilização de máscaras, protetor facial, avental e demais equipamentos a serem 

definidos pelos respectivos órgãos de saúde. 

PLANO DE COMUNICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

PROPOSTA 1: Disponibilização de informações sobre as medidas de segurança sanitárias e 

higienização. 

Ações: 

● Compartilhar informações educativas quanto ao uso correto de máscara, bem como sua 

conservação, assepsia das mãos e etiqueta respiratória. 

Produto: 

● 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 2: Orientação de funcionários responsáveis pela limpeza da escola e manipulação 

dos alimentos oferecidos sobre ações de segurança sanitárias (CONSED,2020). 

Ações: 

● Sugerir a realização de capacitação/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. 

Produto: 

● Capacitação de funcionários através de formação online continuada em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. 



 

PROPOSTA 3: Contemplação na formação continuada para professores e gestores, temáticas 

relacionadas ao enfrentamento da COVID-19. 

Ações: 

● Sugerir a realização de capacitações em parcerias com órgão de saúde sobre a maneira 

correta para realizar as atividades diárias, de acordo com os protocolos de higienização 

e assepsia. 

Produto: 

● Capacitação de professores e gestores, através de formação online continuada, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.  

PROPOSTA 4: Capacitação técnica sobre as normas de higienização e medidas de segurança 

para os condutores de transporte escolar. 

Ações: 

● Sugerir a realização de capacitações/orientações em parceria com órgãos de saúde sobre 

a maneira correta de utilização e higienização do transporte escolar. 

Produto: 

● Capacitação dos condutores de veículos através de formação online em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de 

Transportes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMENSÃO GESTÃO DE PESSOAS 

PROPOSTA 1: Diagnóstico dos servidores efetivos e temporários 

Ação: 

● Elaborar diagnóstico dos servidores efetivos e temporários da SEME para verificar as 

condições de saúde do quadro funcional. 

Produto: 

● Criar um banco de dados e apresentar as informações do grupo de risco obtidas pelo 

diagnóstico e desenvolver estratégias de ação para este grupo de pessoas.   

PROPOSTA 2: Reorganização do quadro funcional 

Ação: 

● Elaborar um plano de reorganização da lotação, horário e jornada de trabalho, 

considerando a necessidade de eventual revezamento de expediente, bem como trabalho 

domiciliar para os servidores pertencentes ao grupo de risco. 

Produto: criar sistema de monitoramento e controle das situações relacionadas ao quadro de 

profissionais, bem como criar e ampliar a equipe de tecnologia da informação e comunicação 

da SEME para suporte ao projeto em EAD e retomada às aulas remotas 

PROPOSTA 3: Formação continuada de professores e equipe técnica para a utilização de 

ferramentas de aprendizado e trabalho mediado por tecnologia. 

Ação: 

● Formação continuada com professores e equipe técnica para a utilização de ferramentas 

de aprendizado mediado por tecnologia; formação continuada com professores da 

Universidade Estadual do Ceará-UECE e Universidade Federal do Ceará-UFC; Curso 

Educacional Integrar, Escutar e Comunicar com a professora Cristianny Portela em 

parceria com a Eólica Aliança e a prefeitura de Icapuí. 

Produto: 

● Formação em EAD MAISPAIC adequada aos eixos tecnológicos. 

● Programa municipal de formação nas competências tecnológicas. 

● Formação com instituições parceiras. 



 

PROPOSTA 4: Formação continuada com os servidores efetivos e temporários (ASGs) nos 

protocolos de higienização. 

Ação: 

● Promover em parceria com secretaria de saúde formação sanitária aos servidores sobre 

maneira correta para realizar as atividades diárias, de acordo com os protocolos de 

higienização de materiais e ambientes, bem como, a manipulação dos alimentos. 

Produto: 

● Plano de formação em protocolos de saúde para os profissionais da educação. 

PROPOSTA 5: Serviço de apoio psicossocial para servidores efetivos e temporários. 

Ação: 

● Elaborar em parceria com Ação Social, proposta com atividades de acolhimento para 

os servidores com foco na humanização, autogestão, autocuidado e cuidado com o 

outro. 

Produto: 

● Plano intersetorial, educação, Ação social e secretaria de saúde para o acolhimento e 

acompanhamento dos profissionais de educação, alunos e família. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O entendimento de que a educação de qualidade se faz de forma democrática, 

participativa e com a tomada de consciência da função social de cada agente público envolvido 

no processo educativo permeia toda a construção desse documento. O enfrentamento dos 

desafios que nos sãos postos na retomada do trabalho nas escolas e nas demais repartições 

educacionais públicas municipais exige cautela e consenso, bem como o devido conhecimento 

e respeito às questões específicas inerentes a realidade municipal. Esperamos, então, a partir 

das recomendações apresentadas neste documento referência, contribuir para a uma retomada 

às aulas responsável e segura. É desejo do município de Icapuí, no cumprimento de sua missão, 

garantir a educação básica com equidade e foco no sucesso do aluno. Essa missão se torna 

concreta quando os esforços de todos os agentes se somam na formulação de estratégias 

eficientes que promovam a educação de qualidade para todos os Icapuienses. 
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