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Apresentação

O  governo  Municipal  de  Arneiroz,  através  da  Secretaria  da  Educação,
amparado pela legislação vigente de combate a pandemia COVID19, apresenta a
rede  de  ensino  um  conjunto  de  recomendações  expostas  nesse  documento
referência para apoiar  as instituições de ensino quanto à condução do processo
educativo para o período pós-isolamento social.

O presente  documento,  elaborado de forma participativa,  está  dividido em
cinco  dimensões:  1)  Governança –  atenção  para  as  realidades  múltiplas  que
exigem diferentes ações em diferentes níveis, respeitando as especificidades locais,
sem  se  contrapor  àquelas  relacionadas  ao  funcionamento  dos  sistemas  mais
amplos;  2)  Administrativo-financeira –  aborda  as  questões referentes ao
planejamento orçamentário e gerencial das ações previstas no plano; 3) Sanitária –
atenção aos procedimentos  de higienização das pessoas e dos ambientes,  bem
como  da  assimilação  dos  novos  comportamentos  e  atitudes  necessárias;  4)
Pedagógica – Processo de ensino e aprendizagem envolvendo o uso das novas
tecnologias, a reorganização do currículo, a capacitação docente e de aplicação do
ensino  híbrido,  bem  como  atenção  ao  fortalecimento  das  relações  escola-
comunidade;  e  5)  Gestão  de  Pessoas –  atenção  direta  aos  condutores  dos
processos e responsáveis pelo perfeito funcionamento das instituições, destacando-
se a formação para os agentes públicos e para a comunidade nas ações práticas
que envolvem o fazer desde o transporte escolar à oferta da merenda, passando
pela disponibilização de novas metodologias para lidar com essa nova situação em
constante mudança.

Tais  dimensões  procuram  abarcar  a  totalidade  do  desenvolvimento  do
processo  de  ensino  e  aprendizagem,  mas  centrado,  principalmente,  no  fator
humano.  Todos  os  processos  e  diretrizes  aqui  recomendadas  respeitam  a
autonomia da escola,  compreendendo e considerando as múltiplas realidades de
cada cenário, mas com o horizonte comum que aponta como finalidade a promoção
do bem-estar dos estudantes, professores, gestores e demais servidores públicos
envolvidos na concretização da educação municipal, bem como a garantia do direito
à educação e, sobretudo, garantia do direito à vida.

Contextualização

Na data  11 de março de 2020,  a  Organização Mundial  de  Saúde -  OMS
classificou que a disseminação comunitária da COVID- 19 em todos os Continentes
se caracterizava como pandemia. Gerando assim,  três ações básicas: isolamento e
tratamento dos casos identificados, testes massivos e distanciamento social.

No Brasil, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de
2020  na  qual  declarou  Emergência  em Saúde  Pública  de  Importância  Nacional.



Posterior a essa Portaria o Ceará e o município de Arneiroz vêm editando decretos e
outros instrumentos legais e normativos para o enfrentamento da emergência de
saúde pública, declarando a necessidade de ações de isolamento social, estando,
entre elas, a suspensão das atividades escolares.

O Conselho Nacional de Educação (CNE) em 18 de março de 2020 veio a
público reconhecer e recomendar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os
níveis,  etapas  e  modalidades,  considerando  a  necessidade  de  reorganizar  as
atividades acadêmicas por conta de ações preventivas à propagação da COVID-19.
Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6
que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação
do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de
março de 2020.

Em decorrência deste cenário, 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 Corona vírus
(COVID-19)”. A Resolução do CEE teve como referência, entre outras, as seguintes
normas:

Declaração da Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11 de março de
2020, conferindo à pandemia a condição de infecção humana pelo novo Coronavírus
(Covid 19);

Decretos Estaduais que dispõem sobre a adoção, no âmbito da Administração
Pública  direta  e  indireta,  de  medidas  temporárias  e  emergenciais  para
enfrentamento e contenção da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);

Estudos  recentes  que  demonstram que  uma  das  principais  medidas  para
conter a disseminação do novo Corona virus é o isolamento e afastamento social
precoce, conforme orientação das autoridades sanitárias;

Que  no  exercício  da  autonomia  e  da  responsabilidade  na  condução  dos
respectivos projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete às autoridades
dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distritais, em conformidade com a
legislação vigente, autorizar os cursos e o funcionamento das instituições de ensino;

O  artigo  23  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB)
estabelece no §2° que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino,
sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto em Lei;



O artigo 24, inciso I, combinado com o artigo 31, da LDB está prescrito que a
carga horária mínima anual da educação básica, nos níveis fundamental e médio, e
na educação infantil, será de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar,  excluído o tempo reservado aos
exames finais, quando houver;

O artigo 31 da LDB, combinado com o Art.10 da Resolução CNE nº05/2009,
na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, deverão ser respeitadas
as especificidades, possibilidades e necessidades das crianças;

O artigo 32 §4°da LDB dispõe que o ensino fundamental  será presencial,
sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em
situações emergenciais;

A  Portaria  do  MEC  nº  343/2020  dispõe  sobre  a  substituição  das  aulas
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do
novo coronavírus –COVID-19;

1- Governança

O Plano  de  Retomada das  Atividades  Escolares  Presenciais  é  uma ação
fundamental  para  a  retomada  de  atividades  presenciais,  representando,  a
oportunidade de prosseguimento do atendimento educacional em meio à pandemia.
Por tais razões, não seria possível a elaboração de um plano sem a participação e a
colaboração dos órgãos e representações municipais diretamente vinculadas aos
setores  educacional,  sanitário  e  social  do  município.  Portanto,  é  indispensável  o
compartilhamento de reflexões para conduzir o caminhar conjunto dos responsáveis
pelo  cotidiano  das  escolas:  gestores,  professores,  servidores,  alunos  e  suas
famílias.

O comitê municipal  para elaboração do plano de retomada das atividades
presenciais esta instituído pela portaria nº 34/2020 de 18 de setembro de 2020, às
instituições representadas  nesse Comitê  e  seus respectivos  segmentos, tem  a
incumbência de apresentar as demandas de suas categorias, submetê-las à análise
conjunta  com os órgãos gestores do município a  fim de compor  um plano em
consonância com as possibilidades impostas pelo atual contexto socioeconômico,
observando as normas sanitárias vigentes.

Assim, no que se refere à atuação do Comitê, vale ressaltar que todas ações do
Plano de Retomada são submetidas à consulta do comitê, devendo esta instância
consultiva se manter ativa para o desempenho das atividades de monitoramento e
avaliação permanente das ações a serem implementadas.



2- Administrativo – Financeiro e Infraestrutura

2.1 - Planejamento e protocolo sobre EPIs para uso dentro da unidade escolar
Ação: 

 Realizar  levantamento  de  quantitativo  de  alunos,  professores,  gestores  e
equipe técnica da SME e os demais funcionários que retornarão no período
presencial e que deverão fazer uso do EPI.

2.2  Investimentos  com pontos  de higienização e  aquisição de  materiais  de
limpeza
Ações: 

 Orientar sobre pontos de higienização com estrutura acessível (pia, sabão e
toalha), álcool em gel 70% conforme Lei nº 17.216, 19 de maio de 2020; 

 Estudar  as  condições  de  infraestrutura  da  escola,  identificando  as
necessidades de adaptação e de investimento.

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

2.3 Protocolos de uso dos ambientes pedagógicos e áreas de circulação de
pessoas

Ações:

 Núcleo  gestor  e  conselho  escolar  devem  estabelecer  regras  sobre  a
circulação das pessoas nos ambientes da escola.

 Núcleo gestor  e conselho escolar  devem instituir  normas e diretrizes para
utilização dos ambientes escolares.

 Adequar Regimento Escolar.
 Restringir a utilização e o acesso da comunidade aos ambientes escolares,

enquanto  não  houver  o  risco  da  COVID  19  e,  consequentemente,  a
imunização de toda a população.

2.4 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.



2.5 - Reorganização nos processos da alimentação escolar

Ações:
 Elaborar plano visando a readequação dos processos  de  higienização,

distribuição e manipulação da alimentação escolar;

3 - Diretrizes Pedagógicas

3.1 - 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  pela  SME 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.

 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 continuarem 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  ministradas  de  forma  remota  (conforme  orientação  das
autoridades em saúde).

 Identificar, no Calendário de atividades presenciais, os grupos atendidos em
cada dia e de cada etapa.

 Definir em Documento a carga horária presencial e remota para cada etapa
do Plano de Retomada.



3.2 - Protocolo de acolhida aos estudantes, professores e servidores
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.

3.3 - Avaliação diagnóstica com o retorno das atividades presenciais, a fim de
realizar  o  levantamento  de  aprendizagem/desenvolvimento  dos  alunos,  de
acordo com cada etapa de ensino.
Ações:

 Aplicar Avaliação diagnóstica, utilizando o SISPAIC para a Alfabetização e
Ensino  Fundamental  nos  anos  iniciais  e  finais  (em  articulação  com  a
SEDUC/CREDE).

 Em parceria com a SEDUC/CREDE, definir a Matriz avaliativa que deverá ser
a base para a avaliação diagnóstica.

 Em  parceria  com  a  SEDUC/CREDE,  definir  o  calendário,  o  método  da
aplicação  e  a  utilização  dos  resultados  com  foco  no  alinhamento
curricular/pedagógico.

4 – Diretrizes Sanitárias

4.1 - Distanciamento social conforme Decreto Estadual e Municipal vigente.

Ações:
 Recomenda-se avaliar a necessidade de estabelecer horários diferentes de

entrada e saída dos alunos, a fim de que se evitem aglomerações na entrada,
intervalo e saída da escola.

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



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

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

 Evitar, nos espaços físicos da escola, seminários, palestras, competições e
assembleias.

 Ministrar aulas de Educação Física, preferencialmente ao ar livre, mantendo o
distanciamento social.

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

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

 Reorganização dos espaços de sala de aula.
 Sinalização dentro da escola para que os alunos mantenham distância entre

si.
 Reorganização com revezamento de horário para oferecimento de merenda

escolar, revezamento de horário de recreação e entre outros ambientes que
possa haver  aglomeração,  além da marcação de lugares nos espaços da
escola.

 Confecção de cronograma por  ambientes para uso dos espaços coletivos,
determinando horário e número de alunos.

 Elaboração de documento  que regulamente  o  não empréstimo de espaço
físico e atividades coletivas da escola.

 Orientar  professores  e  alunos  sobre  a  importância  de  manter  o
distanciamento  social,  através  de  cartilhas  e/ou  cartazes  informativos
distribuídos em pontos estratégicos na escola.

4.2 - Desinfecção e rotinas de aeração do ambiente escolar.

Ações:
 Aumentar a taxa de ventilação no ambiente das salas de aula.
 Desinfetar o prédio escolar.
 Desinfetar os ambientes da escola entre um turno e outro.
 Recomenda-se utilizar tapete para higienização dos sapatos na entrada da

escola ou outra forma de higienização dos calçados.
 Manutenção de portas e janelas abertas.
 Estabelecimento de rotina de higienização dos ambientes da escola antes do

retorno às aulas, obedecendo aos protocolos sanitários.
 Estabelecimento  de  rotina  de  higienização  e  desinfecção  dos  espaços

escolares seus acessos (maçanetas, corrimões, carteiras, birôs, etc).
 Utilização de tapete higienizante e / ou solução com Hipoclorito de sódio 2%.



4.3 - Fiscalização permanente do uso dos banheiros seguindo os protocolos
de segurança sanitária.
Ações:

 Desinfetar, a cada uso, os banheiros adotando as medidas de higienização
sanitária, usando solução com hipoclorito de sódio 2%.

 Estabelecer  e  controlar  o  número  de  usuários  por  banheiro,  designando
profissionais para vistoria e controle do uso coletivo dos banheiros.

4.4  -  Oferta  da  alimentação  escolar,  considerando  a  não  aglomeração  dos
estudantes, as normas de higienização e a utilização dos utensílios, de modo
assegurado.
Ações:

 Ofertar alimentação em horários alternados ou em sala de aula (marcação do
espaço escolar, atendendo às orientações sobre o distanciamento social).

 Higienizar  os  utensílios  a  cada  oferta  de  alimentação  (Utilização  de
equipamento  de  proteção  individual  para  manuseio  e  distribuição  dos
alimentos).

 Utilizar  equipamentos  de  proteção  individual  para  a  preparação  e
oferecimento da merenda escolar.

 Estabelecimento de cronograma de oferta da merenda escolar por turma.

4.5 - Higienização diária dos transportes escolares de acordo com o Decreto
Estadual e regulamentações municipais vigentes.
Ações:

 Desinfetar regularmente os assentos e as demais superfícies do interior do
transporte  escolar  que  são  frequentemente  tocadas  pelos  alunos  a  cada
trajeto  realizado,  obedecendo  aos  protocolos  sanitários  (utilização  de
desinfetantes ou solução com hipoclorito de sódio 2%, conforme medidas de
segurança sanitárias vigentes).

 Promover a aeração do transporte escolar (manutenção de janelas abertas).

4.6 - Reorganização de rotas do transporte escolar, levando em consideração o
quantitativo de alunos.
Ações:

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

quantitativo de alunos, obedecendo o distanciamento social.

 Elaboração  de  planilha  contendo  capacidade  máxima  de  ocupação  pelos

alunos,  de  acordo  com Decreto  Estadual  e  legislação  municipal  vigentes,

devendo conter localidades a serem atendidas, bem como o turno.

4.7 - Definição de regras sobre o uso comum dos bebedouros.
Ações:

 Substituir as torneiras com disparo para boca por torneiras com válvulas.



 Orientar sobre a importância da utilização individual de garrafas, podendo ser
explanativa  ou  através  de  cartazes  afixados  em  pontos  estratégicos  da
escola.

4.8 - 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:

 Designar  funcionário  para  auxiliar  no  controle  da  assepsia  das  mãos  na
entrada e saída da escola.

 Utilizar álcool  70% gel/líquido; solução com hipoclorito de sódio 2%; papel
toalha; lixeira com tampa e acionamento com pedal e sacos de lixo para as
estações de higienização.

 Instalação de pias, sabonete líquido, papel toalha, sacos de lixo e lixeira com
tampa e acionamento com pedal.

4.9 -  Aferição da temperatura da comunidade escolar na entrada da escola,
com dispositivo termômetro lesar.
Ação:

 Utilizar equipamento, sem contato, para aferição da temperatura na entrada
de alunos, professores e demais profissionais da escola.

4.10 - Criação de uma equipe para verificação de casos suspeitos de COVID19,
conforme protocolos sanitários (CONSED, 2020).
Ações:

 Recomenda-se criar equipe de triagem dentro da escola (orientação à equipe
de triagem para identificação dos sinais, sintomas e procedimentos em casos
suspeitos).

 Disponibilizar um ambiente dentro da escola para abrigar temporariamente
casos suspeitos até a devida notificação à família para que a mesma procure
atendimento médico.

 Criar canal de contato com a família.
 Crir  um  ambiente  dentro  da  escola  para  abrigar  casos  suspeitos  até  a

notificação à família.
 Elaborar lista atualizada de contato dos responsáveis legais dos alunos, bem
 como contatos emergenciais dos órgãos de saúde.

4.11  Utilização  obrigatória  de  equipamentos  de  proteção  individual  (EPIs)
dentro da unidade escolar por alunos, professores, e demais servidores.
Ações:

 Orientar quanto ao uso das máscaras, por toda a comunidade escolar, de
acordo com os protocolos sanitários.

 Usar  dentro  do  ambiente  escolar  EPIs  estabelecidos  pela  Secretaria  de
Saúde, observando a função de cada indivíduo dentro da escola.



4.12  Disponibilização  de  informações  sobre  as  medidas  de  segurança
sanitárias e higienização.

Ação:

 Expor,  em locais  estratégicos dentro  da  escola,  cartazes informativos  que
auxiliem na conscientização sobre os protocolos de higiene e de prevenção à
COVID-19, podendo utilizar também recursos tecnológicos.

4.13  - Contemplar com formação  continuada  professores,  gestores  e
funcionários, temáticas relacionadas ao enfrentamento da COVID-19.

Ação:

 Capacitar  professores,  gestores e funcionários através de formação online
continuada, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria
Municipal de Educação.

4.14  -  Capacitação técnica sobre  as normas de higienização  e  medidas  de
segurança para os condutores de transporte escolar.
Ações:

 Recomenda-se divulgar dentro do espaço do transporte escolar informativos
sobre  o  uso  obrigatório  de  máscaras,  etiqueta  respiratória  e  medidas  de
seguranças a serem adotadas.

 Sugerir a realização de capacitações/orientações em parceria com órgãos de
saúde sobre  a  maneira  correta  de  utilização e  higienização do transporte
escolar.

 Capacitação dos condutores de veículo escolar através de formação online
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de
Educação e Secretaria de Transportes.

 Fixação de cartazes informativos.
 Utilização de álcool 70% gel/líquido ao adentrar e sair do transporte escolar.

-

5 - Gestão de Pessoas

5.1  -  Verificar  quais  profissionais  e  professores  estão  aptos  para  voltar  a
trabalhar presencialmente.
Ação:

 Recomenda-se,  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 ao
retorno das atividades presenciais dos profissionais da educação; considerar
as orientações oficiais quanto à legislação trabalhista e decretos estadual e
municipal em relação ao trabalho presencial.



5.2 - Verificar de quais profissionais e professores estão aptos para voltar a
trabalhar presencialmente.
Ações:

 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.

 Adequar ou criar um sistema de monitoramento e de controle das situações
relacionadas ao quadro de profissionais das escolas.

5.3 - Parceria com a Secretaria Municipal  de Saúde para capacitação prévia
dos  gestores  e  funcionários  das  escolas  na  identificação  dos  sintomas,
protocolos sanitários, etc.
Ações:

 Parceria com o órgão de saúde municipal para realizar formações, de forma a
orientar o núcleo gestor escolar quanto aos protocolos de saúde.

 Providenciar que as escolas tenham aparelhos de verificação de temperatura
em quantidade adequada.

 Ofertar  palestras  e  campanhas  publicitárias  com  foco  na  orientação  aos
profissionais da educação que atuam nas escolas.

5.4  -  Promoção  do  acolhimento  e  da  reintegração  dos  docentes  mediante
programa de formação para o trabalho presencial durante e pós-pandemia.
Ações:

 Trabalhar, de forma intersetorial com as secretarias de saúde e assistência
 social,  para  elaboração de  um plano  de acolhimento  aos profissionais  da

educação, alunos e família.
 Firmar  parcerias  para  o  apoio  e  o  acompanhamento  de  psicólogos  e

assistentes sociais nos ambientes escolares.
 Criar  protocolos  de  encaminhamento  aos  órgãos  como  o  CRAS,  NASF

quando necessário.

5.5  -  Capacitação  dos  Auxiliares  de  Serviços  Gerais,  funcionários
responsáveis pelo controle de entrada, permanência e saída de alunos sobre
protocolos  de  limpeza  e  desinfecção;  capacitação  dos  manipuladores  de
alimentos considerando os protocolos de higiene, desinfecção e manuseio da
alimentação.
Ações:
Promover capacitação quanto aos protocolos de limpeza e higienização, com foco

no combate aos riscos de transmissão da COVID-19, em especial aos espaços dos
banheiros de uso coletivo.



Criar protocolos referentes aos cuidados com os momentos de intervalos escolares,
entrada, permanência e saída de alunos.

Criar protocolos sobre o uso individual e não compartilhado de objetos pessoais.
Criar protocolos sobre o consumo e o armazenamento de alimentos no ambiente

escolar.
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Anexos

 1 – Pesquisa com as famílias dos educandos sobre o retorno às
atividades Presenciais.









Assim obtivemos alguns dados norteadores para o nosso planejamento,  com
exemplo  quando  preguntamos  sobre  a  segurança  em enviar  a  criança  para
escola e 86,9% foram enfáticos em dizer que não sentem-se seguro diante da
pandemia COVID19.



2 – Pesquisa Com Servidores da Educação

Ainda  no  ano  de  2020  iniciamos  os  levantamentos  de  situações  para
propor  um  cenário  de  retomada  das  atividades  presenciais  desta  forma
elencamos  algumas  pergunta  e  enviamos  aos  servidores  que  fizeram  seu
feedback  remotamente,  assim  mantemos  arquivadas  juntamente  com  os
documentos deste comitê.

Assim obtivemos alguns dados norteadores para o nosso planejamento, com
exemplo quando preguntamos sobre o profissional fazer parte de algum grupo de
risco, e 24,5% dos servidores responderam positivamente conforme gráfico abaixo:

 

 



 

 









Identificação do Servidor (a) - Nome Completo

257 respostas

Qual seu Local de lotação em 2020

257 respostas

Maria Juliana Bizarria Lima

Francisco Tarcísio Nunes de Almeida

Lúcia Mendonça da Silva

Érica Costa Pereira

Terezinha de Castro Antunes

Jose Jayonis Ricarte Clarindo

Maria Irmar Costa Feitosa

Maria da Conceição Feitosa de Araujo.

Francisca Bezerra de Sousa

Secretaria Municipal de Educação de
Arneiroz - CE - Pesquisa de Opinião
257 respostas

EEIF João Monteiro
EEIF Mário da Silva Leal
EEIF São Francisco de Assis
EEIF Francisco Elias de
Andrade
EEIF São Pedro
EEIF João Evangelista
EEIF Maria Angelina Petrola
CEI Carmen Feitosa Gonçalves
Secretaria da Educação ( Eq…

14,4%

9,7%

12,1%

19,1%

8,9%

7,8%

11,7%



O Sr (a) faz parte de algum grupo de risco? (No grupo de risco,
enquadram-se portadores de doenças crônicas, obesidade, hipertensão,
diabetes e doenças respiratórias, como asma).

257 respostas

Caso tenha respondido afirmativo na questão anterior, descreva em poucas
palavras sua condição de saúde e entregue atestado na secretaria de educação.

74 respostas

Hipertensão

Sou hipertensa

Ótima

Não

Tenho renite alérgica

Hipertensao

Sobrepeso

Hipertensão e diabetes.

Hipertsnsão

Sim
Não

24,5%

75,5%



Aos profissionais da Gestão escolar e Professores. Como avaliam o ensino
remoto?

245 respostas

Aos profissionais da Gestão escolar e Professores. Durante o período de
ensino remoto houve alguma dificuldade para utilizar as ferramentas
tecnológicas ou de acesso à internet?

245 respostas

Diante da situação de Pandemia de COVID-19 que estamos vivenciando,
Você se sente seguro em retornar para atividades presenciais?

257 respostas

Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo

13,1%

35,5%

44,9%

Sim
Não49,8%

50,2%

Sim
Não

10,9%

89,1%



Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/1K6uKIfaKXcblLHmioKByTayk9B5gw9FPoVx2OdqjsMA/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 


