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APRESENTAÇÃO
Diante do cenário de Pandemia representado pela COVID-19, as instituições
governamentais, assim como entidades de classes ligadas às questões de educação e saúde têm
se empenhado para estabelecer protocolos e ações que venham minimizar esses impactos,
assim como prevenir e combater a doença.
A Secretaria Municipal de Educação de Recursolândia adotou uma série de medidas,
dentre elas, a adoção de aulas remotas, fornecimento de “cestas básicas de Alimentação
Escolar”, pelo qual transfere recursos financeiros do PNAE, aos pais ou responsáveis legais,
dentre outras medidas.
O presente documento materializa uma consolidação de esforços individuais e
coletivos, em que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com órgãos e entidades
públicas apresenta diretrizes para o retorno às aulas presenciais. Esta Proposta é preliminar e,
por isso, não exaure todos os pontos, mas busca iniciar o processo de amadurecimento para
um retorno seguro às atividades presenciais.
A educação também foi uma categoria que sofreu e sofrerá durante algum período de
tempo os efeitos da pandemia, uma vez que, o ensino aprendizagem teve de ser paralisado de
forma presencial e sendo substituído por propostas de ensino não presencial. Mesmo que,
fundamentado em propostas inovadoras e/ou pesquisas de aplicação do ensino remoto, não
podemos esquecer que, o ensino público não estava preparado para se reinventar à curto
prazo.
A falta de uma pesquisa que garanta uma vacina ou um tratamento reconhecidamente
eficaz, tem trazido grandes inseguranças e desconfiança quanto a retomada do ensino
presencial, uma vez que, dentre os desafios, podemos citar a falta de recurso para o
investimentos em equipamentos e insumos de combate ao COVID-19 e na mesma linha,
temos a preocupação em oferecer um espaço com segurança para os Profissionais da
Educação e aos alunos, promovendo assim a segurança das famílias dos alunos.
A Rede Municipal de Ensino de Recursolândia por intermédio do Comitê Municipal
de enfrentamento da crise educacional em virtude da pandemia provocada pelo Coronavírus –
COVID 19, apresenta este documento que traz reflexões e orientações acerca do retorno das
atividades escolares no formato presencial e/ou semipresencial, tendo uma concomitância
com o ensino remoto e outras possibilidades para o cumprimento das 800 horas para o ensino
regular para o ano letivo de 2021, conforme determina a Lei de Diretrizes e Base da Educação
(LDB) em seu artigo 24.
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A construção da proposta de reabertura das escolas que compõem a Rede de Ensino
Municipal de Recursolândia, buscará atender aos protocolos sanitários de saúde e
segurança, tendo como princípio o valor da vida de cada estudante, professores e demais
integrantes da equipe escolar e da comunidade.
Inegavelmente enquanto sociedade organizada, tivemos de nos reinventar quanto
aos aspectos da solidariedade, empatia, cuidado, higiene, saúde, saudade e tantos outros
conceitos que foram levados a refletir, tratando cuidadosamente das competências
socioemocionais, uma vez que muitas famílias foram fatalmente atingidas em algum
momento dessa pandemia. Daí a importância da acolhida cuidadosa a todos que se
reaproximarem da escola.
Um dos objetivos da construção da proposta é a busca por garantia à aplicabilidade
do art. 205 da Constituição Federal de 1988, o qual a “Educação é direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho".
A proposta de retomada do ensino no formato presencial e/ou semipresencial para o
ano letivo de 2021, segue as diretrizes gerais da Saúde Pública e Vigilância Sanitária
Municipal, Estadual, Ministério da Saúde (MS), da Organização Mundial da Saúde
(OMS), da Secretária Municipal de Saúde de Recursolândia/TO, desde a definição do
momento oportuno à reabertura, quanto às orientações de funcionamento das escolas, do
modelo pedagógico e da estrutura de oferta do ensino aprendizagem presencial e/ou
semipresencial e/ou a manutenção das estratégias de atividades remotas para o
cumprimento do ano letivo.
Vale reafirmar que, a reabertura das escolas deve estar condicionada ainda ao
atendimento das exigências sanitárias de forma a garantir preservação da vida, a segurança
das crianças e dos profissionais que nela trabalham.
CONTEXTUALIZAÇÃO
O novo coronavírus, cujo nome científico é SARS-CoV-2 foi detectado em
dezembro de 2019, após os primeiros casos registrados na China. Em 7 de maio de 2020
foram confirmados 3.784.085 casos da pandemia de coronavírus em 187 países, sendo que
mais de 264.679 pessoas foram a óbito em decorrência deste.
Em 20 de março de 2020, foi considerado a transmissão comunitária do novo
Corona em todo o território brasileiro. Devido a isso, em caráter de emergência, a

07

08

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA

Ano II - Nº 79 - SEGUNDA - FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) realizou a adaptação
do Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, visando orientar o Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde para a circulação simultânea do coronavírus, influenza e
outros vírus respiratórios no âmbito da Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional (MS, 2020).
No Brasil, registra-se em 3 de fevereiro de 2020, a edição da Portaria nº 188 do
Ministério da Saúde, decretando estado de emergência em saúde pública, como forma de
antecipar as estratégias de contenção do vírus. Como medidas específicas, estados e
municípios passaram a organizar seus documentos oficiais como possibilidade para
preservar a vida das pessoas, sob as orientações da OMS. Tendo de ser observado, os pontos
críticos da doença, temos os cuidados com os idosos, bem como as pessoas que apresentam
alguma comorbidades - cardiopatia, diabetes, hipertensão, obesidade, problemas
respiratórios crônicos, ou qualquer outra doença pré-existente, podem estar mais vulneráveis
ao desenvolvimento mais grave da doença.
Uma situação advinda da pandemia, em nível geral, faz com que, ninguém esteja
isento de ser infectado, até mesmo as crianças podem ser contaminadas, daí a preocupação
dos Entes Federados em emitir orientações:
 Portaria nº 032/2020, de 16 de março de 2020, que paralisou as escolas municipais de
Recursolândia tendo em vista medidas de contenção aos avanços do coronavírus no
município.
 Decreto Nº 061/2020 – de 30 de março de 2020, que determina a antecipação das férias
escolares da Rede Pública Municipal de Ensino, previstas para o período de 1º de julho
a 30 de julho de 2020, para o período de 30 de março a 30 de abril de 2020.
 Portaria Nº 10/2020/SEMED – 18 de maio 2020 que fixa orientações básicas quanto
ao funcionamento das escolas da Rede Pública Municipal à elaboração, organização e
impressão de material extracurricular a ser adotada pelo Sistema Municipal de Ensino
de Recursolândia-To devido a pandemia do Coronavírus (COVID-19).
 Decreto Nº --- de 29 de maio de 2020 que dispõe sobre a prorrogação de prazos
relativos à suspensão das atividades educacionais no Município de Recursolândia e dá
outras providências.
 Diretrizes para o protocolo retorno às aulas presenciais/consed junho de 2020;
 Ato Normativo Nº 01/2020/ CME, de 09 de julho de 2020 que dispõe sobre a
reorganização do calendário escolar, definir o regime especial para o desenvolvimento
das atividades escolares em decorrência da legislação específica sobre a pandemia
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causada pelo Novo Coronavírus – COVID- 19.
 Decreto Nº 104/2020 de 15 de julho de 2020 que dispõe sobre a prorrogação da
suspensão das atividades educacionais presenciais no Município de Recursolândia –
TO.
 Decreto Nº 107 de 10 de agosto de 2020 que dispõe sobre a prorrogação de prazos
relativos à suspensão das atividades educacionais no Município de Recursolândia e dá
outras providências.
 LEI Nº 14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020 que estabelece normas educacionais
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16
de junho de 2009.
 Decreto Nº --- de 20 de agosto de 2020 que dispõe sobre a prorrogação de prazos
relativos à suspensão das atividades educacionais no Município de Recursolândia e dá
outras providências.
 Resolução SEMED Nº 01/2020 de 25 de agosto de 2020 que estabelece os protocolos
e os procedimentos para a entrega de atividades pedagógicas não presenciais impressas
aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, em virtude

da

suspensão das aulas no período de prevenção e combate ao coronavírus (Covid-19).
 Resolução CME Nº 01/2020 de 09 de outubro de 2020 que dispõe sobre a manutenção
de atividades remotas para o ano 2020, suspensas como medida temporária e
emergencial de prevenção do contágio pelo COVID-19, nas unidades educacionais do
Sistema Municipal de Ensino de Recursolândia –TO e normas para o retorno às
atividades/aulas presenciais para 2021.
 Decreto Nº 119 de 16 de outubro de 2020 que dispõe sobre o retorno das atividades
educacionais presenciais no Município de Recursolândia, e dá outras providências.
 A NOTA PÚBLICA Nº 002/2020 da UNCME, sobre o DIREITO À EDUCAÇÃO E
CALENDÁRIO LETIVO, em que a, Diretoria Nacional da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (UNCME), entidade representativa dos Conselhos
Municipais de Educação, de acordo com os princípios institucionais de defesa da
universalização do direito à educação, da gestão democrática da política educacional e da
inclusão social, e, da outras providências. Os termos da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece o
número mínimo de dias letivos a ser cumpridos pelas instituições e redes de ensino. Que
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em seu o Art. 23, § 2º em que o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades
locais, inclusive climáticas e econômicas, critério do respectivo Sistema de Ensino, sem
com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei.
 O parecer 05/2020 do CNE (Conselho Nacional de Educação) que trata da
reorganização do calendário escolar e realização de atividades pedagógicas não
presenciais durante o período de pandemia da covid-19.
 A Medida Provisória 934/2020, surge uma possível deliberação frente ao Conselho
Nacional de Educação de forma que, “ficaria o CNE responsável para definir regras
especificas quanto a pontos específicos do calendário e das orientações para retomada
do ensino”.
 Parecer CNE/CP nº 19/2020 Reexame do Parecer CNE/CP nº 15, de 6 de outubro de
2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da
Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais
excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido
pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.
 Resolução CNE/CP nº2 de 10 de dezembro de 2020 que institui Diretrizes Nacionais
orientadoras para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto
de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas pelos
sistemas de ensino, instituições e redes escolares, públicas, privadas, comunitárias e
confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020.
As atividades remotas, foram estratégias educacionais adotadas pela Rede
Municipal de Ensino de Recursolândia/TO, com o objetivo de evitar perdas de
aprendizagens durante o período de isolamento e mitigar o impacto da Pandemia no
sistema educacional. Nesta linha, as escolas responderam com prontidão,
estabelecendo contato remoto com os alunos, no período pandêmico, fazendo-se
atividades impressas, contatos pelas mídias sociais whatsapp apoiados por ações
pedagógicas de auxílio às famílias com objetivo de garantir a continuidade do processo
de ensino aprendizagem.
Visualizando o mundo científico, temos uma verdadeira corrida para a
produção de uma vacina que seja eficiente e/ou medicações que sejam efetivamente
atuantes contra os sintomas do COVID-19, “porém nada ainda disponível” é
reconhecidamente eficaz, daí a resistência ou insegurança do retorno imediato ao
funcionamento das atividades presenciais nas escolas, pois embora as crianças e
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adolescentes não sejam caracterizados grupos de risco, podem adquirir o vírus de
forma assintomática e serem elo de transmissão aos idosos e a pessoa com alguma
comorbidade presente em seu contexto familiar e escolar. Nisto temos dois nortes à
serem atendidos tendo a visão da construção do presente documento orientador para o
ano letivo de 2021: a garantia do direito à vida e o direito de aprender.
Considerando todos os trabalhos desenvolvidos pela Rede Municipal de Ensino
de Recursolândia-TO, vemos a necessidade de reconhecermos a busca pela
consolidação dos trabalhos docentes realizados no formato não presencial
desenvolvido no período de pandemia, direta ou indiretamente permitiu aos
profissionais da educação o desenvolvimento/aquisição de novas habilidades por meio
de recursos tecnológicos que viabilizassem a manutenção da aprendizagem dos
estudantes da rede, bem como do vínculo entre estes atores.
Apresentamos a partir deste ponto, cenários a serem alvos de estudos e debates
por parte do Comitê Gestor COVID-19, Comunidade Escolar, Órgãos de Saúde,
Infraestrutura e Segurança.
PROPOSTA
RETORNO DOS ALUNOS DE FORMA PRESENCIAL
Todos os esforços na construção e execução da proposta do ensino não
presencial, trouxe uma ampliação da bagagem pedagógica dos Profissionais da
Educação, o que diretamente contribui de forma facilitadora no entendimento da nova
proposta de retomada do ensino, uma vez que, já foram aguçadas o passo a passo na
reconstrução do planejamento, a adaptação do uso das metodologias de forma mais
ativas e adotando/adaptando recursos tecnológicos para poderem continuar com sua
proposta pedagógica, para garantir a continuidade da aprendizagem e não menos
importante a realização das ações de busca ativa escolar.
Sendo possível o retorno às aulas, medidas deverão ser tomadas para que a
segurança

e a saúde dos professores, técnicos, administrativos, estudantes e

comunidade sejam preservadas. Para tanto, será necessário a construção de uma rede
de apoio por meio de um trabalho intersetorial das áreas de saúde, serviço social,
psicologia, suporte ‘’ , órgão de segurança, órgãos fiscalizadores e fomentadores do
ensino aprendizagem.
Medidas estas centradas nos seguintes eixos:
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Fonte: Imagem da internet, disponível em: https://noticias.r7.com/educacao/governo-de-sp-anuncia-volta-asaulas-presenciais-em-8-de-setembro-24062020

RETOMADA DAS AULAS
O QUE FAZER MEDIANTE AO CENÁRIO DA PANDEMIA?
Uma vez que, uma proposta seja adotada pelo município, será necessário que,
sejam seguidos um conjunto de procedimentos para o retorno às aulas nas escolas públicas
municipais, direta ou indiretamente ficam condicionadas ao cenário epidemiológico e as
ações a serem desenvolvidas pelo Município e Equipe de Trabalho. Ao construirmos uma
proposta de trabalho, vemos como ponto de partida os levantamentos realizados em
conjunto pela Equipe Intersetorial e Comitê Gestor para o enfrentamento ao COVID-19.
AÇÕES E MEDIDAS GERAIS A SEREM OBSERVADAS NA PROTEÇÃO E
PREVENÇÃO À COVID- 19
Seguindo a visão da OMS, UNESCO e UNICEF que, “sugerem que a educação
deve ser considerada serviço essencial”. Assim, orientam que, “a partir de decisão das
autoridades sanitárias locais, as aulas presenciais sejam retomadas, observadas as
devidas cautelas à segurança sanitária, desde que avaliados os riscos e níveis locais de
transmissão do vírus SARS-CoV-2, a capacidade escolar de adaptação segura, as perdas
em educação dos estudantes, a garantia da equidade em termos de aprendizagem, a
saúde em geral e o bem-estar das crianças e jovens”.
Com base nos estudos de revisão realizado sobre a transmissão do vírus nas
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escolas e, neste produziram o painel Research on Covid-19 in children and in schools.
Tais estudos indicam que a taxa dos casos registrados no mundo, para a população de
crianças e jovens de até 18 anos de idade, gira em torno de 8,5%, com muito poucos
óbitos. Os referidos organismos internacionais consideram que, em contraste a esse
fenômeno, o fechamento das escolas tem impactos negativos evidentes na saúde física e
mental das crianças, assim como na educação, no desenvolvimento, na renda familiar e na
economia em geral.Segundo estudo recente da OMS e do UNICEF, publicado em agosto
deste ano, ainda não está totalmente compreendido até que ponto as crianças contribuem
para a transmissão do SARS-CoV-2. De acordo com o banco de dados de vigilância
global da OMS de casos confirmados em laboratório, desenvolvido a partir de relatórios
fornecidos à OMS pelos Estados Membros e outros estudos, 1 a 7% dos casos de
Covid-19 relatados ocorrem entre crianças, apresentando relativamente poucas mortes
em comparação com outras faixas etárias. O Centro Europeu para Prevenção e Controle
de Doenças (ECDC) mencionou recentemente que menos de 5% dos casos de Covid-19
relatados na União Europeia (UE), Espaço Econômico Europeu (EEE) e Reino Unido
são entre crianças e jovens com menos de 18 anos de idade e, quando diagnosticados
com Covid-19, têm riscos muito menores de serem hospitalizados ou irem à óbito.
Esse Centro concluiu que: as investigações de casos identificados em ambientes
escolares sugerem que a transmissão de criança para criança nas escolas é incomum e não
a principal causa de infecção por SARS-CoV-2 em crianças; se medidas adequadas de
distanciamento físico e higiene forem aplicadas, é improvável que as escolas sejam
ambientes de propagação mais significativos que outros ambientes ocupacionais ou de
lazer com densidades semelhantes; as evidências publicadas sobre o impacto da reabertura
ou fechamento de escolas nos níveis de transmissão comunitária são conflitantes, embora
as evidências de contatos detectados em escolas e de dados observados em alguns países
da União Europeia sugerem que não há associação direta da reabertura de escolas com o
aumento significativo de transmissão comunitária; as evidências atuais indicam que o
fechamento de creches e instituições educacionais provavelmente não é uma medida eficaz
de controle da transmissão comunitária e não oferece proteção adicional significativa à
saúde das crianças, dado que a maioria desenvolve forma muito leve da doença, quando
acontece.
Nessa perspectiva, ancorando-se nas ações preconizadas por instituições de Saúde e
pelo Ministério da Saúde, colocamo-nos a analisar o quadro de recomendações,
considerando a norma sugerida pela OMS acerca da intensidade da transmissão da Covid-
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Tabela: Situação do nível de transmissão do SARSCOV-2 e Considerações para ações da
escola.
NÍVEL DE TRANSMISSÃO NA REGIÃO
Nenhum caso
AZUL
Casos esporádicos
VERDE
Transmissão local – restrita a regiões
específicas
(clusters)
AMARELA

Transmissão comunitária
VERMELHA

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Todas as escolas abrem e implementam
medidas de prevenção e controle da Covid19.

Todas as escolas abrem e implementam
medidas de prevenção e controle da Covid19.
A maioria das escolas abrem e
implementam medidas de prevenção e
controle da Covid-19. As autoridades
locais podem fechar escolas, como parte de
Medidas Sociais e de Saúde Pública
(MSSP) mais amplas, nas áreas que
passam por uma expansão no número de
regiões afetadas e que incluem as escolas.
Abordagem baseada em risco para o
funcionamento da escola, e outras MSSP
de abrangência comunitária, com foco em
garantir a continuidade da educação das
crianças. É provável que essas MSSP
amplas, que incluem fechamento de
escolas, sejam implantadas em áreas com
tendências de aumento do número de
casos, hospitalizações e mortes por Covid19; qualquer escola remanescente aberta
deve aderir às normas preventivas sobre
Covid-19.

Considerando a norma sugerida pela OMS acerca da intensidade da transmissão da Covid-19:
 Nenhum caso: área sem nenhum caso detectado (nenhum caso confirmado em
laboratório na área relacionada).
 Transmissão esporádica: área que comporta um ou mais casos, importados ou locais.
 Transmissão em grupos específicos (clusters): área atingida por casos agrupados no
tempo, com delimitada região geográfica e/ou exposição padrão.
 Transmissão comunitária: área que passa por grande surto de transmissão local
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definida por meio de uma avaliação de fatores, incluindo, mas não se limitando a:
grande número de casos que não podem ser ligados às cadeias de transmissão; grande
número de casos apontados pelo serviço de vigilância por meio de laboratório sentinela,
com vários aglomerados não relacionados entre si, em várias áreas do território.
Colocamo-nos a analisar a situação do Município de Recursolândia, quanto aos
últimos registros do acompanhamento e monitoramento do COVID-19.
NO REPASSE DE INFORMAÇÕES À COMUNIDADE?
Buscando uma efetiva comunicação entre Rede Municipal de Ensino,
Comunidade Escolar e Sociedade, serão necessárias realizações de ações efetivas e com
linguagem acessível a todos, de forma que, sejam construídos através de trabalhos
coletivos (Técnicos da SEMED, Gestores Escolares, Professores, Equipe Intersetorial,
Comitê Gestor e Representantes da Comunidade Escolar), material de divulgação de
como ocorrerá o retorno, utilizando para este fim: Banner, Folder, Rádios, Publicações
em Site de circulação local, Diário Oficial, Redes Sociais e outros meios. Ficando a cargo
do grupo de trabalho:


Informar à população em geral quais são as medidas planejadas para o retorno e
quais são os processos e parceiros que contribuem para tomada de decisão.



Informar à população em geral a data de retomada das aulas presenciais.



Solicitar, organizar e gerenciar reuniões presenciais / virtuais, ou ambas, de forma a
alinhar as tomadas de decisões de forma coletivas.



Planejar a oferta de formação para toda equipe escolar, sobre as medidas sanitárias
e preventivas ao COVID-19.



Acompanhar e reorganizar a proposta pedagógica em conjunto com equipe escolar,
aprimorado ao ensino híbrido.



Estruturação de material de comunicação gráfica (cartazes, folders, adesivos de
sinalização e movimentação, adesivos de restrições e distanciamento) sendo
distribuídos nos espaços internos e externos das Unidades Escolares, fortalecendo
os cuidados sanitários individuais e coletivos.



Mecanismo de monitoramentos e identificação de pessoas de risco.



Procedimentos em caso de alunos com gripe e sintomas relacionados ao da COVID19.

 Procedimentos em caso de servidores do grupo de risco ou que apresentem sintomas
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Orientações de cuidados a serem tomados pelos familiares antes de encaminhar a
criança à escola.



Orientações aos familiares para os casos nos quais a criança apresente sintomas na
escola.



Orientações sobre como ocorrerá o atendimento para familiares neste período, bem
como horários estabelecidos para tal;



Canal de acesso a informações e respostas para dúvidas frequentes via grupos de
whatsapp e telefone institucional.



Orientações para atualização de dados no cadastro da escola para eventual contato
de emergência.



Orientar e divulgar os processos de realizações das atividades remotas em
complementação da carga horária letiva, no desenvolvimento das atividades
pedagógicas presenciais e não presenciais.
NAS DIRETRIZES DE GESTÃO DE PESSOAS?
A pandemia trouxe a necessidade de mudança de rotina para todos os Servidores

da Educação Municipal e oferecerá grandes desafios a estes no processo de retomada do
Ensino Semipresencial e posteriormente presencial, sendo necessário que a Gestão de
Pessoas tome algumas atitudes estruturantes:


Realizar levantamento por Unidade/Departamento dos servidores que se enquadram
no grupo de risco e encaminhá-los para executarem suas atividades remotamente
e/ou fornecer condições de trabalho de forma a fortalecer a segurança;



Providenciar a pré-modulação dos servidores efetivos, tendo em vista a previsão de
alunos matriculados, e posteriormente verificar a necessidade de servidores
contratados para compor o quadro das unidades escolares;



Buscar estratégias para alocação de servidores, com ênfase nas equipes de apoio
pedagógico e estrutural, de forma a compor uma equipe de Gerenciamento do espaço
escolar;



Mapear os alunos com necessidades especiais, de forma a garantir pessoal de apoio
(Profissionais cuidadores, auxiliares, monitores, interpretes, etc.) para o trabalho
pedagógico destes alunos.



Buscar estratégias para manter o distanciamento social entre professores, servidores,
equipe gestora e alunos em sala de aula;



Realizar levantamento das áreas ou temas que apresentam maior necessidade de
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qualificação profissional dos servidores;
 Construir política de Formação Continuada dos profissionais da Educação da rede;
 Fortalecer ações que envolvam o uso de recursos tecnológicos em cada UE, com
foco os envolvidos diretamente com as ações de ensino e aprendizagem, uma vez
que, o Ensino Não Presencial fará parte do processo de retomada no ano letivo de
2021.
 Outras medidas identificadas ao longo do processo.
NOS PROTOCOLOS ORGANIZACIONAIS?
REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR
 Estruturação e divulgação de calendário letivo, modulação de servidores, horário de aula.
 Em acordo ao Parecer do CME nº 05, reorganizar as estruturas curriculares semanais.
ORGANIZAÇÃO DE PROTOCOLOS SANITÁRIOS, ESPAÇOS E
AMBIENTES PEDAGÓGICOS
Em cumprimento aos protocolos de distanciamento social e com a supervisão dos
órgãos de saúde – Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde, o Comitê Gestor
orientará os servidores das escolas municipais que deverão, em primeiro momento
realizar um levantamento dos pontos positivos e negativos das suas capacidades de
adequação do ambiente e com base nas diretrizes, estabelecer/eleger os melhores cenários
para segurança dos alunos e da comunidade escolar.


Partindo dos levantamentos realizados, dos pontos positivos e negativos, em que,
antes do retorno dos estudantes à escola, as salas de aula devem ser organizadas de
modo a respeitar o protocolo de distanciamento mínimo, entre aluno - aluno e aluno professor, bem como serem tomados alguns cuidados:



das salas de aula e outros espaços escolar que podem ser adequados para o ensino
pedagógico;



Monitoramento e análise regular das instalações (durante o recreio, durante uma
mudança de sala de aula...), primando pela limpeza e a ventilação natural ou
mecânica;



Instituir e fomentar o fornecimento diário de sabão líquido e/ou de detergente líquido,
papel higiênico e papel toalha nos banheiros, acondicionados em recipientes
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apropriados;


Sinalizar os espaços de acessos às salas de aula, limitando-os e informando quanto aos
sentidos de locomoção nos corredores e a direção de circulação dentro da sala de aula,
por marcações no chão;



Servidores das Unidades Escolares devem usar máscaras, em todos os espaços escolares;



Alunos a partir do 1° ano devem usar máscaras dentro de todo ambiente escolar, bem
como no transporte, na rua e outros espaços externos da escola;



Na pré-escola, o uso de máscara não é recomendável, mas será de opção e de
responsabilidade dos pais e/ou responsáveis estimular ou não as crianças ao uso;



O uso de máscaras por estudantes com patologias, devem ser orientados por médico
responsável;



Os espaços das salas de aula, devem ser ventiladas naturalmente antes da chegada dos
estudantes, mantendo a ventilação natural e/ou mecânica por um tempo entre 7 e 15
minutos, antes da utilização do ar condicionado no tempo restante da aula;



As salas devem ser mantidas ventiladas naturalmente ou de forma mecânica antes do
inicio das aulas, durante o intervalo, horários das refeições e no final do dia;



Instituir mecanismo de controle de movimento dos alunos ao sair das salas de aula
para ir ao banheiro e bebedouros;



Manter protocolo de limpeza do espaço e dos móveis da sala de aula entre os turnos
escolares.

ORGANIZAÇÃO DA COZINHA ESCOLAR
Conforme as medidas de distanciamento, a UE servirá a merenda escolar na sala
de aula seguindo as regras de higiene:


Deve ser realizada a limpeza minuciosa do ambiente, equipamentos, componentes,
peças e utensílios, a cada troca de turma, turno e/ou alunos;



Organizar a lavagem das mãos dos alunos, antes e após cada refeição;



Ao ajudar os estudantes nas refeições, garantir que a equipe use máscara e lave as
mãos entre cada contato;



Colocar os resíduos em lixeiras com tampa e pedal equipadas com sacos e realizar os
esvaziamentos diariamente;



Criar e instituir regras de orientações com informe oral diário e sinalizações que
garanta o distanciamento para os estudantes no início de cada refeição, em particular o
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fato de não compartilhar comida, água, talheres e manter o distanciamento mínimo.
ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS SANITÁRIOS
Sendo um espaço de grande circulação, os sanitários são ambientes que requer
cuidados redobrados e seu uso deve ser controlado para evitar aglomerações. Sendo
mantido constantemente reabastecido com material para higiene.


Limitar o número de pessoas presentes nos banheiros para respeitar o distanciamento
físico.



Gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros (saída e retorno à sala de aula) por
meio de sistema de cartão ou autorização de saída da sala e uso dos banheiros,
mantendo o número mínimo de alunos no espaço sanitário.



Ventilar frequentemente as instalações sanitárias e/ou verificar se a ventilação está
funcionando corretamente, mantendo a portas e janelas abertas.



Orientar aos estudantes que lavem as mãos antes e depois de usar o banheiro, com
água corrente e sabão, secando com toalha de papel.



Manter pessoal nos espaços sanitários, supervisionando e orientando quanto a não
aglomeração e a lavagem correta das mãos, bem como realizando ações de higiene
primária continua (maçaneta, porta, pia, torneira...) do espaço.



Fomentar o fornecimento de material de higiene nos banheiros de forma continua
(sabonete líquido, papel higiênico, detergente líquido e papel toalha, etc.).



Instalar tampa nos vasos sanitários e orientar os estudantes a fechar a tampa da
privada antes de acionar a válvula da descarga, evitando a formação de aerossóis e
contaminação do ambiente.



Garantir o descarte do lixo sempre que necessário e pelo menos a cada turno.

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DA SALA DE AULA
Para o retorno das atividades escolares presenciais, é proposto neste documento a
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para realização de teste de COVID19 em
todos servidores, bem como a capacitação dos mesmos para lidar e garantir os protocolos
exigidos. A UE deverá proceder da seguinte forma:


Posicionar os assentos dos alunos de acordo com o distanciamento de segurança.



A organização das carteiras escolares e da mesa do professor, estarão dispostas na sala
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de aula obedecendo a distância mínima descrita na imagem, isto é: com pelo menos 1
metro de distância. Em salas de aula, ou espaços da unidade escolar, onde apresente o
uso de ar condicionado como meio de ventilação, o distanciamento a ser obedecido
será de no mínimo 1,5 m entre as carteiras ou mesas dos usuários do espaço.

Imagem: Organização do espaço escolar da sala de aula



Limpar e desinfetar o ambiente antes e depois das aulas, não deixar nenhum objeto ou
desinfetá-lo antes do uso;

 Ventilar regularmente ou garantir que a ventilação funcione corretamente;
 Permanecer com o álcool gel sobre a mesa, especialmente se houver troca de
documentos em papel. Bem como para desinfecção das maçanetas e objetos da sala de
aula;
 Orientar os alunos a serem protagonistas das ações de higienização da sala de aula,
sendo esse aluno parceiro na limpeza e com isso desenvolver o senso de
responsabilidade colaborativa.
 Garantir

a

desinfecção

regular

dos

equipamentos

coletivos

(impressoras,

fotocopiadoras, telefones etc.), definir distanciamento na sala dos professores e
constante higienização do local;


Estabelecer sinalização na sala dos professores;

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA ENTRADA NA ESCOLA


Estruturar sistema de sinalização orientando o trajeto de entrada para unidade escolar,
de forma que possa ser controlada a entrada dos alunos, minimizando a aglomeração
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nos corredores e nas portas das salas de aulas.


Utilização de Servidores/Orientadores na(s) entrada(s) do estabelecimento para
orientar a chegada dos estudantes e o fluxo de pessoas na aproximação da entrada da
escola.



Deverá ser feita a demarcação do espaço na entrada da instituição (área interna e
externa), e diante dos banheiros e dos bebedouros, respeitando o distanciamento de 1,5
m (um metro e meio). Utilizando fila de entrada por todos os meios possíveis (sinais,
marcação de solo, fita adesiva, barreira);



A Unidade de Ensino deve organizar um cronograma de atendimento aos alunos na
chegada e no término das aulas a fim de evitar aglomerações em frente à instituição;



Destacar pessoal para aferir (obrigatoriamente), na entrada da unidade de ensino, a
temperatura corporal de todos os servidores, alunos e pessoas que adentrarem na
Unidade Escolar. Utilizando para isto, termômetro infravermelho, a fim de evitar a
entrada no espaço escolar de Servidor/Aluno/Pessoa com sintomas de febre;



Servidores/Alunos com temperatura corporal acima de 37,5º (trinta e sete graus e
meio) deverão ser encaminhados de volta para sua residência com orientações para
que a família procure assistência médica, sendo que só poderá retornar à escola/creche
com liberação do profissional da saúde, por escrito;



Após a medição da temperatura, o Servidor/Alunos será encaminhado até a cabine de
desinfecção de superfície e posteriormente deverá higienizar seus pés no tapete
higienizador e lavar as mãos com água e sabão na pia que será disponibilizada em
espaços estratégicos por toda unidade escolar, só podendo se dirigir para sala de aula,
após o cumprimento do protocolo de higienização;



Será de uso obrigatório a máscara por todos, exceto das criança da Educação Infantil e
obedecendo prescrições medicas e/ou recomendações da família;



Será disponibilizado álcool gel e álcool líquido aos servidores da unidade escolar
responsáveis pelo acompanhamento dos alunos e da higienização primária dos
espaços.



Será disponibilizado espaço de higienização em locais estratégicos em todo espaço
escolar, sendo que, deverá estar a disposição dos Profissionais da Educação materiais
de higienização pessoal e se segurança (máscara em tecido ou descartavel, viseiras
transparente, recipiente com álcool gel, recipiente com álcool líquido, papel toalha e
luvas em látex, outros);



Não será permitida a entrada de pessoas, sejam servidores ou não ao espaço escolar
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sem o uso de máscara;


Alunos que tiverem problemas respiratórios, de imunidade e/ou residem com idosos
ou familiares considerados do grupo de risco, não deverão frequentar as aulas
presenciais, exceto com declaração de responsabilidade dos pais ou responsáveis em
que assumam todos os riscos de saúde;



Não será permitida a entrada, no interior da unidade de ensino, de alunos com
sintomas gripais (tosse, febre, coriza nasal, dor de garganta, dificuldade para respirar)
e indícios de qualquer outro tipo de infecção, sendo estes encaminhados para suas
residências e sendo atendidos de forma não presencial;



Manter as portas de entrada (porta e portão) abertas durante a recepção (na medida do
possível por questões de segurança) para limitar os pontos de contato;



É atribuição dos membros da Equipe Escolar, acompanhar os alunos até a sala de aula
de forma a evitar aglomerações e/ou contatos;



Organizar os espaço supervisionado para a lavagem das mãos (água e sabão com uma
secagem cuidadosa, de preferência com uma toalha de papel descartável);



Supervisionar o uso das soluções de álcool gel, considerando, a idade do educando;



Garantir acesso direto à sala de aula (após lavar as mãos) sem interrupção no retorno
do intervalo ou em outra área de espera coletiva.
ORGANIZAÇÃO PARA O INÍCIO E DURANTE AS AULAS



Garantir protocolo em conformidade com o método de distanciamento físico;



Abrir portas e janelas para ventilação antes da entrada dos alunos, devendo
permanecer abertas até 10 minutos após a entrada de todos os alunos;



Garantir a ventilação da sala, se não for possível de forma natural, utilizar a ventilação
mecânica por ventiladores, para posteriormente serem ligados os aparelhos de ar
condicionado caso seja necessário;



Verificar o layout correto da classe, respeitando o distanciamento físico;



Verificar o isolamento de armários e estantes coletivos;



Realizar campanha e conscientização dos pais ou responsáveis, de forma que os
alunos levem para sala de aula, apenas os materiais necessários para a aula do dia e
que seu uso seja individual, sem empréstimos;



Orientar os pais e responsáveis, para que cada aluno possa trazer sua garrafa de água
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se possível trazer uma toalhinha de mão para uso individual;


Fomentar junto ao Governo Municipal a possibilidade de aquisições de garrafinhas de
água personalizada, para serem fornecidas aos alunos e servidores das unidades
escolares;



Fomentar junto ao Governo Municipal a possibilidade de aquisições de máscaras
faciais para serem fornecidas aos alunos e servidores das unidades escolares;



Conscientizar da impossibilidade dos alunos levarem brinquedos para a instituição, e
minimizar o uso dos brinquedos existentes na unidade escolar, sendo que, quando
utilizado, devem ser lavados e/ou higienizados antes de ser utilizado por outras alunos,
não podendo estes serem utilizados simultaneamente pelos alunos de forma coletiva;



Ficar atentos para evitar troca de itens pessoais;



Verificar sempre se os materiais educacionais foram higienizados/desinfetados,
principalmente se o material for pedagógico e estiver sendo utilizado para o
desenvolvimento de uma proposta pedagógica de ensino, onde orientamos para que
sejam minimamente utilizados e se possível que seja evitado a realização destas
propostas pedagógicas;



Manter um monitor de corredor, de forma que, possa servir de orientador e regulador
dos movimentos dos alunos, realizando o acompanhamento dos alunos caso estes
precisem sair da sala para ir ao banheiro, bem como possa fiscalizar e garantir a
lavagem das mãos.
ORGANIZAÇÃO PARA O FINAL DA AULA
Buscando gerenciar a saída dos alunos ao final do turno, estruturar a liberação dos



alunos no sistema por turma, definindo intervalo de tempo pré-estabelecido com
Servidores da Unidade Escolar, Pais e Responsáveis, a fim de evitar aglomerações.


Instituir monitor para orientar a saída dos alunos na forma de grupos, por fila,
respeitando o distanciamento físico e a direção do tráfego;



Criar um mecanismo de orientação para o fluxo de saída da escola, evitando
aglomerações, não só dos alunos, mais dos pais que deverão obedecer o protocolo,
esperando na área pré-determinada;



Verificar a possibilidade de interdição de parte da área de trafico de veículos nas
proximidades do portão de saída da escolar, possibilitando assim, instituir marcações
para os pais aguardarem seus filhos e na outra parte, definir sistema de drive-thru para
os pais receberem seus filhos. (cada Unidade Escolar, buscará a melhor alternativa
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para o espaço existente). Observação: Solicitar autorização por escritos dos órgãos de
trânsito e segurança, de forma a viabilizar o controle de acesso da comunidade à
unidade escolar, de forma ordenada e segura.
Sinalização para
acesso a unidade
escolar
“Drive-thru”
sentido mão única



Área livre para pedestre, a
ser utilizada na saída dos
alunos, pelos servidores da
escola acompanhando os
alunos.

Favorecer o tráfego de mão única para acesso a Unidade Escolar, caso contrário
definir uma direção prioritária;



Verificar se os corredores estão livres em direção à saída;



Orientar o grupo para respeitar o distanciamento físico todos os dias;



Limitar as travessias definindo as áreas de espera adaptadas para respeitar o
distanciamento físico;



Mapear pontos alternativos de entrada e/ou saída do espaço escolar, ao qual possa
facilitar a construção da mobilidade no espaço escolar.

ORGANIZAÇÃO DO HORÁRIO DE INTERVALO
Observamos na proposta de retorno das aulas presenciais, como um ponto
complicador, a execução do período do recreio no formato tradicional, uma vez que,
dificilmente será possível manter o distanciamento dos alunos, em que teríamos de
manter constante monitoramento e mobilização de um grande número de servidores para
o apoio, de modo a evitar aglomerações. Nisto, propõe-se a análise de algumas
estratégias.
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Organizar em conjunto com profissionais da Educação Física, Artes e outros envolvidos
nas atividades esportivas e recreativas, ações controláveis do movimento dos alunos,
evitando ao máximo as aglomerações;



Evitar o uso de jogos de contato e de bola, e tudo o que envolva a troca de objetos, bem
como estruturas de jogos cujas superfícies de contato não possam ser desinfetadas;



Isolar jogos e instalações externas que envolvam o contato coletivo de objetos e
superfícies;



Não permitir o fornecimento e o uso de brinquedos coletivos;



Propor jogos e atividades que permitam o respeito por métodos de barreira e
distanciamento físico (favorecer atividades não direcionadas que limitem a interação
entre os estudantes);



Organizar a lavagem das mãos (água e sabão com secagem cuidadosa, de preferência
com uma toalha de papel descartável. O uso de uma solução de álcool gel, sob controle
rigoroso de um adulto, pode ser considerado) antes de retornar para sala.

MEDIDAS A SEREM OBSERVADAS ANTES DO INTERVALO


Verificar constantemente a consistência do planejamento da recreação;



Verificar se não há nenhum grupo no pátio e nos corredores antes de sair da sala de aula;



Verificar o isolamento de instalações e jogos ao ar livre ou se a desinfecção é eficaz.
MEDIDAS A SEREM OBSERVADAS DURANTE O INTERVALO
Na organização do espaço escolar, em se havendo possibilidade da realização do

intervalo (recreio), serão observados:


Uso de máscara para o pessoal docente e outros funcionários;



Uso de máscara pelos alunos;



Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento físico;



Verificar se nenhum item pessoal é trocado;



Manter dois ou mais servidores de monitoramento para garantir a conformidade com
relação aos métodos de barreira e distanciamento físico.

NA PRÁTICA DE SEGURANÇA?
As normas de distanciamento físico mínimo de um metro entre os membros da
Comunidade Escolar devem ser aplicadas permanentemente, em qualquer lugar e por todos.
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RECOMENDAÇÕES PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS
Limite à prática apenas às atividades físicas de baixa intensidade, se o distanciamento
físico específico para atividades esportivas não for possível.
A distância deve ser de 5 metros para caminhada rápida e 10 metros para corrida.
Sendo evitados jogos de bola e jogos de contato e o uso de equipamentos esportivos que
possam ser manipulados por todos.
A prioridade serão as atividades esportivas individuais que permitam preservar a
distância física.
RECOMENDAÇÕES PARA PESSOAL DE FORA DA UNIDADE EDUCACIONAL
Nenhum indivíduo adentrará na escola sem aferir a temperatura. Será necessário
manter na recepção dispensador de álcool gel, pia com água corrente, sabão líquido e papel
toalha, para que o pessoal externo possa desinfetar as mãos após a abertura / fechamento das
portas ou o manuseio de objetos.
RECOMENDAÇÕES PARA AGENTE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA
Toda manutenção, seja com agentes externos ou internos, deverá prever:
Uso de ferramentas individuais;
Evitar compartilhar ferramentas e favorecer a alocação individual de caixas de
ferramentas. Se isso não for possível, limpar antes e após cada uso com desinfetantes
adequados;
Manter outras pessoas a mais de um metro de distância;
Limpar a estação de trabalho pelo técnico no início e no final do serviço com
desinfetantes adequados;
Fornecer soluções de álcool gel ou um ponto de água com sabão e toalhas descartáveis;
Lavar as mãos, mesmo que luvas sejam usadas. Será imprescindível reavaliar os riscos,
levando em consideração o contexto atual, para cada intervenção de manutenção que
apresenta riscos particulares de contaminação.
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE COM SINTOMA
Seguindo orientações dos departamentos de saúde, a Unidade Escolar buscará
orientar que pais e responsáveis meçam a temperatura do filho antes de sair para a escola,
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lembrando- os sobre a responsabilidade de cada um na segurança de todos. Tendo total
atenção para os sintomas da COVID, mesmo que leves, em ocorrendo dor no corpo, tosse,
dor abdominal, diarreia, dor no peito, manchas pelo corpo ou febre (37,5° C ou superior), a
criança não entrará na escola.
Se um ou mais sintomas ocorrerem em um estudante (como tosse, espirro, falta de ar,
dor de garganta, fadiga, distúrbios digestivos, sensação de febre, etc.), este deverá ser isolado
de imediato em sala dedicada/criada para o atendimento dos alunos e imediatamente entrar
em contato com pais ou responsáveis, assim como entrar em contato com o serviço de saúde.
O estudante poderá retornar às aulas somente após autorização médica.
No caso de alunos testado positivo para COVID-19:
1- A família será atendida de forma não presencial e amparado dentro do possível nas
ações pedagógicas, de forma buscar o atendimento educacional da criança;
2- Realizar a comunicação dos familiares dos demais alunos da turma, bem como
solicitar que, busquem o serviço de saúde para testagem do COVID-19;
3- A equipe escolar, realizará a total limpeza e desinfecção das instalações e objetos
ocupados pelo estudante.
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR COM SINTOMA
Antes do retorno as atividades pedagógicas presenciais, todos os servidores passarão
pelo teste da Covid – 19, onde a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, será de
extrema importância para garantir a segurança ao retorno.
No caso de servidores com sintomas e/ou testados positivos:
1- Isolamento imediato do servidor e contato com serviço de saúde;
2- Organizar substituição para o desenvolvimento das atividades laborais do servidor
afastado em quarentena;
3- Limpeza completa do espaço utilizado pelo servidor e comunicar aos colegas de
trabalho que tiverem contato direto com o caso suspeito ou positivo de COVID, para
procurar o Serviço de Saúde;
4- Informar de imediato a ocorrência aos serviços de vigilância e saúde e a Secretaria de
Educação;
5- Repassar orientações aos funcionários que tiverem contato com alguém doente
de acordo com o plano de comunicação definido pela escola.
MONITORAMENTO
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As ações de monitoramento são indispensáveis à retomada das atividades
escolares, realizadas, diariamente, sendo emitido pela Equipe Gestora / Pedagógica /
Administrativa relatório ou notas técnicas, bem como de informações sobre a frequência
escolar dos alunos, pontos de conflitos ou não adequação do espaço escolar, necessidades de
reorganização da estrutura escolar e sobre sua condição de saúde.
Acompanhar as faltas dos estudantes, sendo utilizado livro Ata ou Caderno de
Registro, FICAI, Busca Ativa, uma vez que, identificado a possibilidade de prejuízo
educacional ao alunos, a Unidade Escolar deverá proceder as ações de contato com a família
ou responsáveis, não havendo sucesso, encaminhar para Conselho Tutelar via ficha FICAI e
iniciar os procedimentos do Busca Ativa Escolar. Também será necessário o
acompanhamento da frequência dos profissionais que podem estar vinculadas ao
adoecimento, sendo fundamental para o controle da taxa de contaminação e essencial para a
continuidade das atividades presenciais.
Até o momento, os protocolos para os sinais e sintomas da covid-19 mais comuns
incluem: febre, tosse e falta de ar. No entanto, outros não específicos ou atípicos podem
incluir: febre ou calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, fadiga, perda de paladar ou
de olfato, dor muscular, náusea ou vômito, falta de ar ou dificuldade para respirar, congestão
nasal ou coriza e diarréia.
Ao identificar um caso suspeito de covid-19 em alguém que esteve na escola, esta
deverá notificar imediatamente as autoridades locais de saúde por meio de canal de
monitoramento (telefone, e-mail, aplicativo etc.), criado especificamente para esta
finalidade. Em situação de caso confirmado, profissionais e comunidade escolar devem ser
informados, e as atividades escolares devem ser reavaliadas.
Uma vez elaborado o planejamento de retomada das atividades semipresenciais, na
ocorrência de qualquer mudança no cenário epidemiológico que justifique a adoção de
outras medidas de prevenção e controle dirigidos às comunidades escolares, este deverá ser
refeito, no que for necessário.
PONTO A SER OBSERVADO
Os servidores que declararem doenças respiratórias crônicas, cardiopatias. asma,
diabetes, hipertensões e outras afecções que deprimam o sistema imunológico, deverão
solicitar dispensa do retorno presencial via formulário para requerimentos diversos no Setor
de Recursos Humanos, acompanhados de exames originais recentes e fotocópias com
comprovações médicas das condições clínicas declaradas.
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Será analisado, pela equipe da SEMED, a possibilidade do exercício da função em
Sistema de Home Office/teletrabalho aos servidores que declararem (via formulário para
requerimentos diversos) comprovados problemas de saúde.
De posse dos documentos do Servidor e o mesmo não podendo desenvolver suas
funções em Home Office, a SEMED providenciará um servidor contrato para substituição
nas funções laborais.
HIGIENE DAS MÃOS
Sendo algo a ser trabalhado constantemente junto à comunidade escolar, a lavagem
das mãos deverá seguir os protocolos de orientações da saúde, ao qual, consiste em lavar
todas as partes da mão com água e sabão por pelo menos 20 segundos, com uma secagem
cuidadosa, se possível, usando uma toalha de papel descartável. Toalhas para uso coletivo
devem ser evitadas.
A lavagem das mãos é uma das medidas mais importantes no combate à COVID 19
(doença causada pelo novo coronavírus) e ajudam também a evitar várias outras doenças.
Antes de iniciar a lavagem, é necessário:
 Retirar jóias (anéis, pulseiras, relógio), que podem acumular microrganismos;
 No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilizar papeltoalha;
 O uso coletivo de toalhas de tecido é contraindicado, pois estas permanecem úmidas,
favorecendo a proliferação bacteriana;
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Imagem: Disponível em - https://hospitaldocoracao.com.br/novo/coronavirus-como-se-prevenir/

Caso contrário, o uso de uma solução de álcool gel pode ser considerado, inclusive na
ausência de acesso imediato a um ponto de água. Para as crianças pequenas, o uso do álcool
gel deve ser realizado sob a supervisão de um adulto. Faz-se necessário ter cuidado com
álcool gel, pois o uso inadequado pode levar à intoxicação em crianças, e lesão de córnea se
a mão embebida em álcool for levada aos olhos.
A lavagem das mãos deve ser realizada, no mínimo:
 Após a chegada à escola, de preferência em pia na entrada;
 Antes de voltar para a aula, principalmente após o recreio;
 Antes e depois do lanche;
 Antes de ir ao banheiro e depois de usá-lo;
 Depois de assoar o nariz, tossir, espirrar.
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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

A partir das orientações protocolares ora apresentadas, as instituições educacionais
deverão ter ao seu alcance equipamentos de proteção, seguindo critérios de distribuição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs),
de acordo com a função desenvolvida pelos respectivos profissionais.
1. Equipamentos de Proteção Individual – EPIs: máscaras, protetor facial, avental,
capote, touca, protetor ocular, calçados e luvas emborrachadas, sendo adquiridos de
acordo com a necessidade do desenvolvimento educacional planejado para as aulas
semipresenciais;
2. Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs: sinalização (distanciamento e
movimentação), termômetro sem contato (infravermelho), dosadores de álcool e sabão
liquido, pia com água corrente, barreira de proteção, cabine de desinfecção de
superfície e tapete sanitizante, e outros que se fizerem necessário para garantia da
proteção dos alunos, servidores e comunidade escolar.
INSUMOS
Com a execução de um planejamento de aquisição, a Gestão Municipal buscará
adquirir em tempo hábil os produtos e materiais necessários de acordo com os protocolos de
segurança, em destaque:
 Sabonete líquido, álcool líquido 70%, álcool em gel 70%, cloro, água sanitária, papel
toalha, lixeiras de pedal, desinfetante, sacos de lixo, vassoura, rodo, pano de chão, carrinho
para limpeza, etc.
Preferencialmente as máscaras dos alunos, serão fornecidas pelos familiares, tendo
em vista evitar processo alérgico, o que não impede à Gestão Municipal em dispondo de
recursos, realizar a aquisição de máscaras e outros produtos para compor o kit básico dos
alunos, composto por:
 Máscara;
 Recipiente para álcool gel;
 Garrafinha para água
 Viseira transparente
 Toalha de mãos
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As máscaras podem ser descartáveis ou confeccionadas com tecido, desde que sigam
as recomendações da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), disponíveis nas
Orientações Gerais – Máscaras Faciais de Uso não Profissional, disponível no
http://portal.anvisa.gov.br/.

ATIVIDADES – ESCOLARES/ CULTURAIS/ BIBLIOTECA
Devido à necessidade de manter o distanciamento, o Comitê orienta que, no
planejamento pedagógico da Unidade Escolar, não conste a realização de eventos ou
atividades culturais escolares, tendo como objetivo evitar aglomerações, bem como o
funcionamento da biblioteca escolar será desativado, funcionando somente o sistema de
empréstimo de livros para leitura em casa.
A rotina de empréstimo deverá seguir protocolo de empréstimo:
 O acervo para ser preservado, não deverá sofrer medidas de higienização com
produtos líquidos;
 O acervo que tiver sofrido empréstimo ao ser recebido, deverá ficar em quarentena por
no mínimo 5 (cinco) dias, antes de ser (ré)emprestado;
 O acervo que tiver sofrido empréstimo e sendo o usuário identificado com sintomas do
COVID-19, ou testado positivo, deverá ficar em quarentena por no mínimo 14 dias,
sendo colocado em embalagem plástica e mantido em local destinado aos acervos em
quarentena;
OUTRAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS
Para os profissionais que atuam em Bibliotecas/Sala de leituras:


Afastamento dos colaboradores do grupo de risco ou que residam com pessoas do grupo
de risco, com possibilidade de realização de serviço em regime de home-office,
teletrabalho ou trabalho remoto;



Em caso de trabalho remoto, se possível, que sejam dadas as condições técnicas
necessárias para a continuidade das atividades e da oferta de serviços à população de
forma virtual.



Afastamento dos colaboradores que apresentarem sinais ou sintomas de resfriado ou
gripe, pelo período mínimo de 14 dias, ou mais, no caso persistência dos sinais/sintomas,
até a completa melhora;
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Utilização dos equipamentos de proteção individual de forma adequada;



Aumentar os cuidados com a higiene pessoal e de equipamentos de trabalho.

I. PARA ATIVIDADES REALIZADAS NO INTERIOR DE BIBLIOTECAS/SALA DE LEITURA


Oferta de equipamentos de proteção individual, como máscaras, luvas, visores e
suprimento contínuo de álcool gel 70%, aos colaboradores que atuam no interior das
bibliotecas/Sala de leituras;



Garantir a oferta de insumos que possibilitem os cuidados adequados para higiene
pessoal, de equipamentos de trabalho e proteção para os colaboradores que atuam nas
bibliotecas/Sala de leituras;



Obedecer a restrição de proximidade entre aqueles que estiverem trabalhando, com a
manutenção de pelo menos 2 metros de distanciamento;



Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, deixando
portas e janelas abertas e evitar o uso de ar condicionado;



Considerar a possibilidade de revezamento na ocupação do espaço, se for o caso, a
redução de horas de trabalho presencial e a adoção de trabalho por turno;



Manter a disponibilidade de acesso à internet (rede Wi-Fi) para os usuários, ainda que os
prédios estejam fechados; e



Promover, em parceria com os órgãos de saúde locais, campanhas de conscientização e
de distribuição de EPIs adequados à população.



TRANSPORTE ESCOLAR
Na retomada das aulas presenciais, deve-se tomar os seguintes cuidados no âmbito
do transporte escolar.
AOS MOTORISTAS
 Orientar motoristas e estudantes sobre medidas de higiene, como, uso obrigatório de
máscara, cobrir a boca com a parte interna do braço ao tossir, higienizar as mãos, não
mudar de lugar durante a viagem, manter o distanciamento físico;
 Utilizar álcool líquido 70%, para higienização dos bancos, sendo utilizado luvas e
máscaras por parte do colaborador na limpeza. Motivando-os quanto a higienização
das mãos com álcool gel a 70% na entrada e na saída dos veículos.
 Estabelecer uma rotina de limpeza e desinfecção entre viagens que contemple a cabine
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do motorista, assentos dos estudantes e superfícies tocadas com frequência
(maçanetas, corrimões, barras, alças de apoio etc.);
 Manter os ambientes ventilados, evitando circular com janelas fechadas;


Registrar as viagens realizadas para possíveis controles de infecção e medidas de
quarentena;

 Limitar a ocupação dos veículos com demarcação dos assentos liberados para uso;
 Evitar aglomeração dos estudantes no momento de entrada no veículo na viagem de
retorno para as residências.
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Seguindo as orientações já descritas no material (Protocolos organizacionais, pag 10),
as escolas devem manter alimentação saudável e variada estabelecidos nos cardápios
definidos pela nutricionista da SEMED. Tendo um rigoroso sistema de controle de
recebimento, higienização e preparo dos alimentos. Bem como:
 Garantir a ventilação do ambiente durante os momentos de preparo da refeição;
 Realizar a limpeza do espaço de preparo da merenda, seguindo orientações técnicas e
protocolos de higiene da Vigilância Sanitária;
 Servidores utilizar sempre EPIs de segurança e roupas adequadas ao local;
 Identificar e individualizar pratos, copos ou canecas e talheres por turma, tanto para
entrega ou recolhimento destes para serem lavados e higienizados;
 Orientar os adultos designados para acompanhar os alimentos até a sala de aula a
manipular somente com utilização de luvas e máscaras, utilizando álcool gel 70% para
higienização das luvas, não sendo permitido manipular objetos pessoais,
especialmente celulares;
 Restringir a entrada de pessoas na cozinha sem a paramentação e higienização
adequada. Se possível, escalar pessoal especifico para o preparo e para entrega dos
alimentos.
HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE E UTENSÍLIOS
Para a limpeza do ambiente, seguir a seguinte indicação:
 Solução de hipoclorito de sódio a 1%, ou seja, água sanitária na diluição recomendada
no rótulo:
 Locais que são indicados: balcão de distribuição, maçanetas, puxadores de janela,
interruptores de luz, torneiras, pias, chão, portas, corrimão, mesas e cadeiras.
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 A solução preparada deve agir por 10 minutos na superfície aplicada para que a
desinfecção tenha efeito.
 Utensílios de cozinha como pratos, copos e talheres devem ser higienizados com água
e sabão. Posteriormente colocados de molho em solução a base de hipoclorito por 15
minutos e após o procedimento enxaguar bem. Os talheres podem ser higienizados
também em água fervente por 5 minutos, tendo muito cuidado devido o risco de
queimaduras.

 Não é recomendado o uso de Álcool 70% no processo de higienização do espaço de
preparação dos alimentos, uma vez que, por ser altamente inflamável, pode vir a gerar
risco de acidentes, neste ponto que, a solução de hipoclorito de sódio a 1% (água
sanitária) é o produto de higienização recomendado. Sendo possível a utilização do
álcool, nos ambientes em que, não há a utilização de produtos de combustão. Sempre
tendo atenção redobrada ao transporte deste, devido os acessos à maioria dos estoques
de merenda se fazem por meio da cozinha.
CRONOGRAMA DE HIGIENIZAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS
 Todas as embalagens de alimentos
deverão ser higienizadas antes de serem
armazenadas no estoque.
 As embalagens resistentes como enlatados
e plásticos (óleo e vinagre) devem ser
higienizadas embaixo da torneira com
água e sabão.
 Embalagens não resistentes como de
arroz, feijão e macarrão higienizada com
álcool gel 70% em pano limpo embebido
pelo produto.
 Os hortifrútis que forem consumidos no
dia ou que forem guardados na geladeira
devem ser higienizados conforme de
costume (Higienização de frutas, legumes,
folhosos e ovos).
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ESTOQUES

 O Local deve ser arejado e com proteção nas janelas, basculantes, etc;
 Nenhum alimento deverá adentrar ao recinto sem que esteja devidamente higienizado;
 O ace0so de pessoal, deve ser restrito e mediante equipamento de proteção.

REFEITÓRIO
 O Local deve ser arejado, janelas abertas;
 Escalonamento para a utilização do
refeitório, aumentando o número de
intervalos e uma turma por vez;
 Inserir cartazes educativos em todas as
dependências do estabelecimento com
informações sobre a conduta de segurança
no espaço;
 Deverá possuir lixeira de pedal;
 Delimitação do chão com fita, para o
posicionamento adequado das cadeiras e
marcação para filas;
 Servidores exclusivo para realização da
limpeza;
 Os alunos e manipuladores de alimentos
deverão ser orientados (por meio de
multiplicadores) sobre a forma correta de
retirada e colocação da máscara;
 •Os alunos deverão estar com as mãos
previamente higienizadas para pegar a
refeição e os talheres.
 Ao servir os alimentos, os manipuladores
deverão usar luvas descartáveis.
 Intercalar os alunos para não ficarem frente
aos outros. Por estarem sem máscaras os
alunos deverão manter a distância de 1,5 m
e serem orientados a evitar conversas.
 •As unidades que dispuserem de pratos de
vidros deverão utilizá-los para ofertar as
refeições para os alunos, devido a facilidade
de higienização;
 No espaço escolar e/ou no refeitório, deverá
ser disponibilizado mais de um local para
lavagem das mãos;
 Os alunos devem ser orientados a não
compartilhar os alimentos e utensílios de
cozinha como copos e talheres;
 Os produtos indicados para desinfecção do
refeitório são: álcool líquido ou gel 70% e
solução de hipoclorito de sódio 1,0%.

CRONOGRAMA DE HIGIENIZAÇÃO
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM
A Rede Municipal de Ensino de Recursolândia, buscando garantir os direitos de
aprendizagem mínimos dos alunos, implementou o retorno às atividades escolares no ano
letivo de 2020 via Ensino Não Presencial, utilizando o modelo híbrido de ensino, orientado
pelo Plano de Contingenciamento e Proposta Pedagógica elaborados por Equipe
Intersetorial, em que, foram definidos:
I. Sistema Google Classroom.
II. Minicurso de mídia – Gravação e edição de vídeos.
III. Reformulação da proposta curricular, tendo como base a BNCC e o DCT.
IV. Seleção de conteúdos mínimos (matriz de referência), possíveis de serem trabalhados
remotamente.
V. Realização de Planejamentos específicos na forma não presencial;
VI. Elaboração e impressão de atividades em preto e branco, bem como coloridas e adaptadas
aos alunos com necessidades especiais;
VII. Utilização de Canal no Youtube, Plataformas virtuais, Grupos de Whatsapp e
Videoconferências para orientação e apoio pedagógico aos pais e alunos ;
VIII. Recebimento das atividades impressas, que foram guardadas, para que sendo corrigidas
após período de quarentena, serão devolvidos para aos alunos;
IX. Entrega das atividades impressas que foram guardadas para serem corrigidas após o
período de pandemia.
Na proposta para o retorno presencial, antes de introduzirmos quaisquer
procedimentos pedagógicos na linha do trabalho com conteúdos, vemos a necessidade de,
realizar o processo de ambientalização dos Servidores, Alunos e Comunidade Escolar às
novas rotinas da escola. Nesta proposta:


Trabalhar nos primeiros 5 (cinco) dias letivos, que as primeiras aulas sejam de
conscientização das medidas de segurança e prevenção ao COVID 19, realizando as
orientações e repasse de informações sobre:
 O que é uma pandemia?
 Como se transmite a doença?
 Quais são as medidas sobre distanciamento físico adotadas pela escola?
 Como realizar a correta higienização das mãos e procedimentos gerais?

37

38

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA

Ano II - Nº 79 - SEGUNDA - FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

 Apresentar aos estudantes das sinalizações e das medidas de combate ao COVID19;
 Fortalecer a compreensão das medidas de distanciamentos, apresentando as rotinas de
circulação nos espaços da escola e o distanciamento dentro da sala de aula;
 Utilizar diferentes meios de comunicação, de forma que, possa ser trabalhado as
rotinas e os protocolos com os alunos com necessidades especiais. As equipes de
profissionais da área específica das Salas de Recursos Multifuncionais – AEE –
apoiarão todas as ações.
Nos primeiros contatos com os alunos no retorno às atividades presenciais, vemos
como providencial a elaboração de um planejamento voltado ao apoio psicológico aos
estudantes, ações lúdicas como músicas, filmes, vídeos e apresentações teatrais (standap ou
com o mínimo de atores) voltadas as questões relacionadas à vulnerabilidade, a angústia, o
medo, a dor pela perda e assuntos correlatos a pandemia, poderá ajudar na nova
ambientalização do espaço escolar, nisto o município deverá buscar parceria com a
Secretaria Municipais Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.
Tendo como ponto de apoio as propostas de retorno presencial, contanto com os
conhecimentos da Equipe Intersetorial, Comitê de Prevenção ao COVID19 e Parceiros na
construção da Proposta de retomada das atividades, propõe-se as seguintes ações
pedagógicas:
I.

priorizar durante o 1° Bimestre de 2021, os estudos de Recuperação das
Aprendizagens;

II.

revisar de forma presencial os conteúdos trabalhados no ano letivo de 2020,
reforçando a aprendizagem através de novas explicações;

III.

utilização de material complementar da aprendizagem;
Ao concluir o bimestre destinado à revisão do ano de 2020, retomar o ano letivo de

2021, através de um planejamento de conteúdos com foco no Documento Curricular- DCT do
ano letivo de 2021.
PROPOSTA
RETORNO DOS ALUNOS DE FORMA SEMIPRESENCIAL CONCOMITANTE AO ENSINO ORIENTADO
NA FORMA NÃO PRESENCIAL DOS ALUNOS

A visão da proposta é o retorno das atividades no formato semipresencial (50% dos alunos no
formato presencial e 50% no formato não presencial por turma). Ocorrendo o rodizio dos
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alunos, isto é: enquanto a metade da turma recebe o ensino presencial e a outra recebendo o
ensino não presencial. Na semana seguinte, ocorrerá o rodízio, para os alunos que se
encontravam no ensino não presencial, passam a receber o ensino presencial e vice-versa.
Os Professores do AEE deverão atender as alunos especiais na sala multifuncional de
forma individualizada, seguindo um cronograma e atuar em parceria com os professores
regentes para que os estudantes com necessidades especiais estejam contemplados em todas
as ações da escola.

Período de retorno dos alunos – Planejamento das Ações

SEMANA DE PLANEJAMENTO

Reestruturação da proposta pedagógica para o 1° bimestre de 2021, tendo como norte
o trabalho de revisão das habilidades e competências trabalhadas de forma não presencial em
2020, buscando assim minimizar as perdas na aprendizagem. Nesta ação, as Unidades
Escolares, poderão utilizar os materiais que foram impressos para o Ensino Não presencial, e
trabalhar as competências, habilidades e campos de experiências no formato presencial,
complementando se necessário.

39

40

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA

Ano II - Nº 79 - SEGUNDA - FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

SEMANA 1– acolhimento e trabalho junto à comunidade escolar das novas rotinas de
oferta do ensino aprendizagem e do funcionamento do espaço escolar.
SEMANA 1 e 2 – aplicação de avaliação diagnóstica com foco na identificação do ensino
aprendizagem ofertados de forma não presencial (diagnóstico de 2020).
1° BIMESTRE: Propomos conforme definição das datas em calendário escolar, que seja
focado em trabalhar os conteúdos do planejamento do ano letivo 2020 de forma não
presencial, em que, o professor vendo a necessidade pode complementar o material de
trabalho. A proposta é fortalecer a aprendizagem e trabalhar as dúvidas e pontos não
contemplados ou alcançados pela trabalho não presencial, não sendo inserido neste período
conteúdos sequencial do ano letivo de 2021, deixando estes para serem trabalhados conforme
planejamento para os demais bimestres de 2021.
O regime de Ensino Semipresencial mencionado, consiste na alternância semanal (por
turma), onde cada turma é dividida em 50% (cinquenta por cento) de estudantes em estudos
presenciais e 50% (cinquenta por cento) em estudos não presenciais, por meio dos recursos
disponibilizados digitalmente e/ou impressos, entre outros meios. Seguindo a visão do Ensino
Híbrido: modelo caracteriza-se pela adoção de estratégias pedagógicas que podem ou não
fazer uso de recursos digitais, e que, na associação de atividades presenciais e não presenciais,
favorece o processo de construção do conhecimento.
Em situações de turmas com poucas matrículas, respeitado o distanciamento físico
exigido, o revezamento pode ou não ocorrer, ficando a critério das respectivas unidades
escolares, que deverão avaliar essa possibilidade levando em consideração o tamanho do
espaço físico das salas de aula, e observando a ordem de retorno das etapas/modalidades de
ensino.
Sendo garantidas as medidas sanitárias de distanciamento físico, a escola poderá
priorizar as aulas presenciais sem revezamento para os alunos que não tem acesso a recursos
tecnológicos.
A retomada das atividades escolares presenciais dar-se-á inicialmente com os
professores, a partir de cronograma a ser estabelecido no calendário letivo escolar de 2021.
Esse retorno será dedicada ao acolhimento e planejamento coletivo dos professores nas
unidades escolares, e após esse momento, gradativamente, e de acordo com o retorno das
etapas e modalidades de ensino em que eles lecionam.
Com relação ao planejamento semanal e livre-docência previstos na carga horária dos
professores, por razões sanitárias, não será cumprido na escola enquanto perdurar a pandemia
de Covid-19. Portanto, as reuniões de planejamento deverão, preferencialmente, ser realizadas
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por videoconferência e/ou em se havendo necessidades específicas, a Unidade Escolar,
elaborará um calendário de planejamento presencial, seguindo regras de distanciamento e
prevenção ao COVID-19.
RECUPERAÇÃO PRESENCIAL
A recuperação presencial é uma ação pedagógica que deverá fazer parte do
planejamento do ano letivo de 2021, sendo detectado alunos com dificuldades de
aprendizagem ou que não esteja conseguindo acompanhar os ensinamentos aplicados em sala
onde a estratégia a ser usada preferencialmente possa ser, o acompanhamento por monitores,
auxiliares de sala e/ou com projeto de aulas de reforço no contra turno ou por projetos de
intervenção, sendo apoiados, com o uso de atividades complementares remotas.
As atividades de recuperação dos ensino na forma presencial, buscará cumprir como o
que consta na Portaria nº 2235/2020 de 27 de maio, Art. 7º, §3º, aos estudantes que
comprovadamente não participaram das Atividades Escolares Não Presenciais, por razão
socioeconômica, dificuldades geográficas ou outros impedimentos devidamente justificados, a
Unidade de Ensino deverá, no retorno às aulas presenciais, proporcionar as oportunidades
equivalentes de aprendizagem àquelas oferecidas aos demais estudantes.
A pandemia veio mudar toda rotina
social e por um bom tempo, nossos
lares via veículos de mídia, eram
inundados de informações que, ao
mesmo tempo que informava, causava
medo e em certos momentos pânico.
Todo este contexto não ficou restrito
aos adultos, a pandemia abalou
psicologicamente as crianças e jovens. Onde o isolamento social, em que elas precisaram
mudar a rotina e ficar em quarentena, ampliou os efeitos psicológicos da pandemia,
principalmente em se tratando do medo e o receio de eles próprios ou seus familiares
contraíssem o vírus e não conseguisse ajuda/tratamento.
Na retomada das atividades escolares na forma presencial ou semipresencial, algumas
questões deverão ser trabalhadas pela escola, uma vez que, a comunidade escolar sofrerá o
reflexo

das

“sequelas

da

pandemia”:
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A RELAÇÃO COM O LUTO


Alguns alunos podem ter perdido entes queridos ou alguns conhecidos. Para muitos

pode ter sido a primeira vez de ter que lidar com a morte. Este já é um assunto que exige
cuidado especial ao ser tratado, e o cenário atual traz ainda mais atenção com relação ao
tema. Devendo ser abordado as relações de perdas, com muita cautela e dentro de uma
visão simples, não carregadas de crenças ou cientificação, pois devemos lembrar que,
estamos lidando com crianças que, em sua maioria não tem uma concepção plena de vida
e morte, seja na linha científica ou na religiosa.
A MUDANÇA BRUSCA NA ROTINA DOS ESTUDANTES
 De repente, as aulas presenciais tiveram que ser suspensas e os alunos foram obrigados a
se adaptarem rapidamente à modalidade remota. Essa mudança brusca na rotina também
é um assunto que merece atenção. A necessidade de estudar em um ambiente diferente
do escolar e a falta de contato pessoal com os colegas podem ter um impacto direto no
desempenho. Por mais que, a Rede de Ensino tenha se esforçado para ofertar o melhor
ensino de forma não presencial, nada se compara ao contato direto professor x aluno, e à
relação social aluno x aluno. Todo o contexto de isolamento social, pode a princípio
refletir no comportamento social dos alunos, em que, necessariamente a escola precisará
trabalhar não só a aprendizagem dos conteúdos com alvo nas habilidades e
competências, mas todos os aspectos socio-afetivos da reinserção dos educandos no
mundo escolar e da convivência interpessoal.
A MUDANÇA NA ROTINA DOS PAIS


Em meio a essa mudança, houve também a alteração na rotina dos pais. Em muitos

casos eles passaram a ficar mais tempo em casa mas, por conta do trabalho, não podem
dedicar todo o tempo aos filhos. A necessidade de trabalhar em casa e lidar com diversos
outros problemas também pode impactar negativamente os filhos, que voltarão com essa
bagagem emocional para as aulas presenciais.
A APREENSÃO DE SE CONTAMINAR
 Ao voltar a ver pessoas, é preciso lidar com uma possibilidade maior de contrair o
vírus. Esse pode ser mais um problema que as escolas e os educadores podem ter que
lidar ao receber os alunos de volta às aulas presenciais. Uma vez que, estando “todos”
ainda

abalados

pelos

efeitos

da

pandemia.
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É comprovado que o estado psicológico dos pais tem altas chances de influenciar o
dos filhos. Como muitos adultos também não encararam bem o período de isolamento social,
com os medos e mudanças na rotina, o aluno pode trazer essa bagagem de casa.
Depois de todo esse período, à volta às aulas presenciais também representará outra
grande mudança na vida das crianças e jovens. Portanto, uma readaptação à realidade com
distanciamento social e outras orientações sanitárias será necessária, uma vez que estamos
vivendo um momento atípico. Depois de os alunos passarem muito tempo sem frequentar a
escola, eles poderão retornar a escola com o emocional abalado e necessitando de todo apoio
disponível no retorno as aulas presenciais.
Cabe ressaltar que, estamos projetando uma proposta, caso haja uma normatização
que venha a contrapor qualquer ponto aqui proposto, a Equipe de trabalho realizará as
adequações necessárias, principalmente se for editado alguma medida que altere:
 Decretos de calamidade para 2021, uma vez que, o decreto vigente perderá seu valor
em 31/12/2020;
 Medidas Provisórias ou Resoluções do Governo Federal (FNDE, CNE, outros...),
alterando as definições sobre quantitativo de horas/aulas e dias letivos;
 Observação de órgãos fiscalizadores e reguladores das ações municipais;
 Decisões emanadas da Gestão Municipal.

TRABALHO JUNTO A COMUNIDADE
O retorno do trabalho educacional presencial e/ou semipresencial, deverá ocorrer em
parceria com as famílias, sendo a comunicação uma prática a ser exercitada continuamente,
seja via aplicativo e outros meios digitais, tendo como centro, a apresentação das propostas
de retorno, formato de execução das atividades educacionais, novas rotinas a serem seguidas
para prevenção e combate ao COVID19.
Se faz necessário continuar as ações junto à comunidade quanto a aplicação dos
protocolos de limpeza e proteção à saúde, adotados na unidade escolar, bem como solicitar a
colaboração dos pais e responsáveis para serem parceiros da escola, no fortalecimento das
rotinas de seu filho, para certificá-los da segurança e acompanhamento que será oferecido.
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Como forma de combater a evasão escolar, vemos como ferramenta positiva o
monitoramento da frequência escolar pelo diário de classe, pela aplicação da ficha FICAI e
pelo Busca Ativa Escolar.
Para o sucesso desse retorno às aulas, os familiares desempenharão um papel vital,
uma vez que, os primeiros procedimentos de segurança terá início no âmbito familiar, onde
pais e responsáveis deverão realizar a “primeira triagem”, ao verificar a temperatura da
criança, mapear se a criança está com dor no corpo, tosse, dor abdominal, diarréia, dor no
peito, manchas pelo corpo, não só da criança mas, dos membros da família, em se havendo
situações positivas, melhor que se evite que a criança vá para escola.
Neste ponto, a comunicação direta fará toda diferença, uma vez que:


As famílias deverão conhecer os protocolos de segurança;



De como se dará as condições de abertura e o recebimento do aluno na escola;



A consciência de se manter e ensinar a criança a manter o distanciamento e as medidas
se segurança dentro e fora da Unidade Escolar, garantindo que a criança tenha sua
máscara, sua garrafinha de água e outros equipamentos de uso pessoal;



Tomar providencias rápida do que fazer em caso de sintomas;



Orientar as famílias dos procedimentos aplicáveis quando um caso surgir;



Ter contatos úteis para obter informações, caso necessário;



Conhecimentos das rotinas e horários de recepção e saída para estudantes;

ORIENTAÇÕES – POR ETAPA/ MODALIDADE
COMPLICADORES DO RETORNO PRESENCIAL

DE

ENSINO

E

Em meio a tantas incertezas e a falta de uma segurança por não se haver ainda a
descoberta de um tratamento eficaz para o COVID19, faz-se necessário agir com cautela e
dentro do previsto para um planto de trabalho intersetorial. Todo o corpo desta proposta
busca levar em conta as orientações emanadas de diversas instituições e órgãos de pesquisa,
que direta ou indiretamente suas recomendações possam contribuir para a escolha da melhor
estratégia de retorno e que assegure o direito à educação dos estudantes.
Importante a compreensão de que, este plano também versa sobre a estratégia de
manutenção do ensino não presencial, caso o retorno presencial às unidades escolares seja
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inviabilizado em vista da garantia da segurança das condições sanitárias da comunidade
escolar.
Vemos como um dos pilares para a efetividade da proposta de retorno, as ações na
área da comunicação realizadas de forma efetiva e direcionada a pluralidade de públicos das
unidades escolares, ou seja, deve ser criado e mantido alimentado cotidianamente um veículo
de comunicação entre o Sistema de Ensino, a Família e a Sociedade Recursolandense, sendo
de fundamental importância que sejam de maneira clara e direta.
 Informar à população em geral quais são as medidas planejadas para a continuidade do
ensino aprendizagem dos estudantes e quais são os processos e parceiros que
contribuem para tomada de decisão;
 Informar à população em geral sobre o calendário letivo de 2021;
 Publicação de informativos via redes sociais e whatsapp de sensibilização para a
continuidade dos estudos dos alunos, direcionado aos familiares.
 Sensibilizar a comunidade escolar, ao participar das Reuniões (presenciais e/ou virtuais)
com a gestão das unidades escolares e professores;
 Produção de mídia digital, para:
 reforçar os protocolos e as orientações sobre o contato entre professores e
estudantes para manutenção de vínculo, evitando evasão e abandono;
 orientar sobre o contato entre professores/gestão e familiares para manutenção
de vínculo, evitando evasão e abandono;
 orientar pedagogicamente à comunidades, orientando e reforçando as ações que
direta ou indiretamente contribuem para a aprendizagem;
 informar sobre avaliação e retinas escolares de avaliação;
 incentivr aos familiares para participação nas atividades pedagógicas com os
estudantes;
 sensibilizar e orientar aos familiares quanto as responsabilidades dos alunos;
 fornecer informações e respostas para dúvidas frequentes;
 orientar sobre a necessidade de atualização de dados no cadastro da escola para
eventual contato de emergência.


Estabelecer fluxo de comunicação professor x estudantes x família, via plataforma
de comunicação social (Whatsapp, Instagram, Facebook, outros) de forma que os
alunos se sintam acolhidos e a família apoiada nos seus anseios. Neste ponto,
vemos como necessária, a criação de um Espaço Institucional de comunicação
entre o Servidor e a SEMED, bem como dos Pais com a SEMED. A exemplo: Um FALE

45

46

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA

Ano II - Nº 79 - SEGUNDA - FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

CONOSCO ou um DISQUE EDUCAÇÃO, volto ao ouvir e acolher demandas.

RecursolândiaTo

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS
Retornando presencial e/ou semipresencial, será de suma importância a manutenção
de toda rede de colaboração criada com a implantação da Proposta Pedagógicas do Ensino
Não Presencial do ano letivo de 2020, uma vez que, será necessário:


Fomentar o apoio pedagógico e educacional através de material impresso:

 Roteiros de estudo disponibilizados semanal ou quinzenalmente, para retirada das
atividades pelos responsáveis pelos alunos, bem como para entrega para os alunos que
vivem na área rural via transporte escolar;
a) Educação Infantil – Ênfase na Orientação aos pais – para desenvolvimento dos campos de
experiências na estruturação de rotinas/habilidades;
b) Ensino Especial – Ênfase na Orientação aos pais, estruturação de rotinas/habilidades e
ações complementares;
c) Ensino Fundamental – Ênfase no roteiro de estudo, utilização do livro didático e
atividades complementares impressas/digitais focadas nas competências gerais, área de
conhecimento e habilidades.
REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR
Considerando à necessidade de continuarmos combatendo o COVID-19 o
calendário será construído com base nas orientações do ano de 2020 pertinentes ao tema.
Podendo este ser alterado conforme as novas orientações que surgirem. Ressalta se que as
orientações citadas seguem a baixo:


Medida Provisória nº 934/2020, de 01/04/2020, que estabelece normas excepcionais sobre o
ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para

Ano II - Nº 79- SEGUNDA - FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública.


As resoluções do Conselho Nacional de Educação;



As resoluções e orientações do Conselho Municipal de Educação;



As resoluções, orientações e estudos apresentados pela CNM e entidades de classe
parceira da educação.

FORMAÇÃO DE DOCENTES
As relações sociais, o nosso estar no mundo, de maneira geral, modificou-se em
função da emergência ocasionada pelo COVID 2019, exigindo, de acordo com as
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o isolamento social neste período
de tantas perdas. Nesse sentido, o Sistema de Ensino da Rede Municipal de Recursolândia, ao
repensar a educação nesse cenário, e considerando as singularidades e a pluralidade dos
sujeitos implicados no processo educativo e o próprio processo educativo em si,
compreenderam que a prática docente reclama novos processos de aprendizagem, novos
métodos de ensino, novos modos de pensar em razão de suas especificidades, novas práticas
avaliativas, novas linguagens e novos saberes na ação de ensinar no contexto de pandemia.
A formação de docentes mesmo que, acontecendo de forma não presencial, deverá
buscar trabalhar temáticas com o objetivo de oferecer apoio psicológico ao corpo
docente/discente da escola, uma vez que as emoções geradas nesse período seguem muito
presentes em nosso dia a dia.
As formações da área pedagógica serão ofertadas em parceria com a Rede de
Colaboração do Tocantins que ofererá formações específicas destinadas a esse momento póspandemia. Novas práticas de letramento digital são exigidas, em função das ações realizadas
agora no ambiente virtual, aspecto que requer do professor não apenas um aparato tecnológico
para sua efetivação,

sobretudo,

uma formação continuada para se relacionar teórico-

metodologicamente com esse universo tecnológico e suas (im)possibilidades.
Ressaltamos que para os profissionais que tiverem dificuldade com o uso de recursos
tecnólogicos deverão participar do curso de formação em Tecnologias na Educação já
ofertado aos profissionais da educação no ano de 2020.
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EDUCAÇÃO INFANTIL

A falta de clareza sobre a organização das turmas e espaços físicos na volta às aulas
presenciais na Educação Infantil, e dúvidas sobre como responder às famílias em relação às
atividades que podem vir a ser realizadas com as crianças no ambiente escolar neste período
de pandemia, são algumas das principais preocupações dos educadores e gestores públicos
que trabalham com a primeira infância.
Até o momento, não há protocolos publicados no Brasil sobre a volta às aulas pósisolamento social causado pela pandemia da Covid-19, nem para a educação púbica nem
para a privada.
O que temos até o momento, é a possibilidade de observar as medidas que estão
sendo aplicadas em outros países que já retornaram à sala de aula. Onde muitos estão
experimentando a abertura gradual das escolas, sendo com número de alunos reduzidos, ou
gradual, ou por sistema de rodízio. Na visão do Brasil, devemos antes questionar as medidas
que se encaixaria na realidade brasileira, em função das jornadas de trabalho das famílias,
em especial das mães que criam seus filhos sozinhas e teriam necessidade de deixar as
crianças nas creches. Tendo nas ações a serem desenvolvidas das crianças, dos profissionais,
dando segurança às famílias sem perder de vista, o direito a uma educação de qualidade para
todas as crianças.
Neste momento é importante que todos tenham em mente que, não estamos voltando
das férias ou de um longo período de descanso, mas de um cenário que exigiu um
distanciamento social por um período prolongado. Nesse retorno há muitas incertezas por
falta de protocolos orientadores para o atendimento a essa etapa. Nesse sentido a rotina
se dará de forma gradual, visando garantir o direito de aprendizagem das crianças.
Sendo outro ponto de grande importância, a necessidade de entender a situação
familiar: econômica, psicológica, e emocional, uma vez que, a pandemia pode ter agravado e
até colocado em risco a estrutura familiar. Para tanto faz se necessrio receber as crianças,
ouvi-las e questionar quais os seus sentimentos em relação ao período de isolamento e como
estão suas expectativas para volta ao convívio do grupo.
Vale ressaltar que a principal questão envolvida nesta proposta de retorno
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semipresencial não é apenas assegurar que as crianças tenham seus direitos de
aprendizagem, elecandos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2017) – Brincar,
Conhecer-se, Participar, Explorar, Expressar e Conviver. Mas sim, construir uma base de
apoio social, emocional e educacional no retorno às atividades escolares presenciais.
Nesta linha propomos o retorno gradual dos alunos da Educação Infantil a sala de aula.

Em conformidade com o estudo de cenário envolvendo o retorno das atividades
presencias, especifica que o atendimento as crianças de 0 a 3 anos merecem uma atenção
especial e existem muitos riscos de contágio, com isso compreende-se que:
a. as crianças de até dois anos não devem usar máscaras pelo risco de sufocamento;
b. a troca de fraldas pode favorecer a contaminação, porque estudos revelam que o
coronavírus fica presente nas fezes por até 30 dias. Havendo a necessidade de troca,
realizar com uso de todos os EPIs;
c. o banho também deve ser evitado por causa das toalhas, uma vez que há dificuldade de
mantê-las em condições básicas de higiene na instituição (local arejado para secar e sem
encostar uma na outra);
d) o contato físico entre adultos e crianças, indispensáveis aos cuidados dessa faixa etária
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(troca de fraldas, pegar no colo quando chora, dar banho, limpar o nariz, ajudar a usar o
vaso sanitário, organizar o sono, auxiliar no momento das refeições etc.) pode favorecer a
transmissão do vírus entre adultos e crianças. Assim, além dos EPIs, deverá ser realizado
do acompanhamento das crianças, para verificar o surgimento de qualquer sintoma da
COVID19.
ENSINO FUNDAMENTAL

Considerando toda a complexidade do ato de ensinar e de aprender no Ensino
Fundamental, precisam ser desenvolvidas as capacidades e potencialidades dos alunos de 06
a 14 anos. Em decorrencia da pandemia surgiu a necessidade de oferta do ensino
aprendizagem de forma não presencial, sendo necessário, fazer uma readequação curricular
destacando habilidades essenciais com perspectivas educativas interdisciplinares por meio
da utilização de práticas inovadoras apoiadas nas novas tecnologias através do ensino
híbrido aderido pela Rede Municipal de Ensino de Recursolândia.
A proposta inicial da retomada do ensino presencial, será apoiado no acolhimento e é
parte fundamental neste processo o planejamento dos professores, sendo os diálogos
formativos no cotidiano dos alunos, uma vez, que toda a sua vida educacional e familiar foi
afetada pela pandemia.
Na mesma linha da Educação Infantil, o Ensino Fundamental também retornará no
formato Semipresencial, com 50% dos alunos de uma mesma turma, sendo que, inicialmente
retornarão os alunos do 3° ao 5° ano, e nas semanas seguintes retornarão os alunos do 1° e
2° ano, uma vez que, por serem crianças menores, haverá a necessidade de que sejam
realizadas preparações organizacionais quanto ao acolhimento e o trabalhar das novas
rotinas da escola e da sala de aula, bem como a orientação em relação aos cuidados pessoais
e utilização de materiais pedagógicos e espaços escolares, visando potencializar as medidas
de prevenção ao novo coronavírus.
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Reforçamos alguns cuidados a serem observados nos anos iniciais:


Promover momentos de acolhimento para que as crianças possam compartilhar entre si
seus sentimentos e pensamentos diante da situação epidêmica, garantindo que seu estado
emocional seja respeitado;



Orientar as crianças a não tocarem na boca, no nariz e nos olhos, mesmo que estejam
com as mãos limpas, e a conversarem com os professores "se estiverem tristes ou se
sentindo mal”, preferencialmente através de uma roda de conversa e caso perceba que
seja algo constrangedor para os alunos, buscar apoio da coordenação pedagógica para
acompanhar, em um momento de conversa orientada com a criança.



Evitar o posicionamento dos alunos em círculos, tendo em vista evitar a aproximação dos
alunos, optar por realizar as rodas de conversa no pátio da escola, ou em um local arejado
e espaçoso, de modo a minimizar o risco de transmissão por partículas provenientes de
espirros, tosses ou durante a fala.



Lavar com água e sabão objetos compartilhados durante as aulas e higienizar os jogos
com preparações alcoólicas a 70% (setenta por cento) caso os utilizem.



As atividades de Arte devem ser feitas com material individual descartável ou que possa
ser desinfetado regularmente com solução alcoólica a 70% (setenta por cento).



Suspender o uso compartilhado de brinquedos e outros materiais didáticos, garantindo,
sempre que possível, material individual para o desenvolvimento das atividades
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pedagógicas.


Priorizar atividades com material audiovisual, para evitar manuseio de objetos pelos
alunos.



Lançar mão das atividades e materiais utilizado no Ensino Não Presencial, realizando
uma releitura de tudo que foi trabalhado, assim como utilizando das atividades impressas
em sala, corrigindo e reexplicando os conteúdos, em se verificando a necessidade, aplicar
estudos complementares na forma presencial e reforçados no formato não presencial.

EDUCAÇÃO DO CAMPO

Considerando as especificidades das escolas do campo, as turmas com poucas
matrículas, respeitando o distanciamento social, o revezamento, se necessário, pode ocorrer
por turma e não por estudantes, a critério das respectivas unidades escolares, levando-se em
consideração o tamanho do espaço físico das salas de aula e o número de turmas da escola.
Para as escolas do campo, propomos que seja adotado o mesmo formato de ensino
para as turmas da zona urbana, respeitadas algumas adequações necessárias à
particularidades e peculiaridades da região à que a Unidades Escolar se encontram
localizada.
As escolas do campo multisseriadas, ou seja, que dispõem exclusivamente de turma
multisseriada em determinado turno e que possuem número de matrículas igual ou inferior à
metade da capacidade física da sala de aula, ficam isentas do regime de revezamento.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
A BNCC (Base Nacional Curricular Comum) e o DCT (Documento Curricular do
Tocantins) reforçam a necessidade de uma organização didático-pedagógica, que atendam às
necessidades, peculiaridades e particularidades das Escolas do Campo e contextualize as
propostas educacionais, considerando suas especificidades, independente da proposta
pedagógica/metodológica adotada.
Os alunos da Educação Especial que apresentarem condições de saúde que os
incluam nos grupos de risco da COVID-19 com laudo médico ficará a cargo da família a
escolha do envio do aluno conforme as suas dificuldades. Para tanto os responsavéis deverão
fazer o acompanhamento escolar buscando as atividades, sendo estes orientados e
direcionados pela equipe pedagógica da UE e Equipe de Apoio Psicopedagógica da SEMEC,
via contato presencial e/ou remoto.
Nesse sentido a decisão sobre o retorno dos estudantes com deficiências deve ser
diferenciada das orientações direcionadas aos demais estudantes.
Como ponto de partida para desenvolver estratégias que atendam às diferentes
necessidades de aprendizagem dos estudantes público-alvo da educação especial, devemos
considerar uma avaliação diagnóstica individual da aprendizagem, bem como dos impactos
do período de isolamento social no desenvolvimento de cada um desses estudantes.
O planejamento de ensino a ser desenvolvido no retorno às atividades presenciais,
deverá ser proposto/pensado/elaborado considerando:
 o Estudo de Caso;
 o Plano de Atendimento Educacional Individualizado que aplicado quando do
isolamento social e da aplicação do ensino não presencial;
 a Avaliação Diagnóstica, conforme orientações gerais, direcionadas aos demais
estudantes;
 a atenção às medidas específicas de prevenção ao contágio da Covid-19,
direcionadas ao público da Educação Especial;
 as ações que, pedagogicamente podem ser aplicadas e que surtiram maior
eficácia.
Aos estudantes com deficiência que demandam apoio nas rotinas de higienização,
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alimentação e locomoção, deve ser resguardado o direito ao profissional de apoio escolar, ou
seja, ao cuidador, em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os
níveis, etapas e modalidades de ensino, conforme disposto no inciso XII da Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui o Estatuto
da Pessoa com Deficiência.
Recomenda-se aos cuidadores, bem como aos tradutores/intérpretes, que além da
importância de não apresentarem nenhum dos sintomas causados pela Covid-19, redobrem
as medidas de prevenção ao contágio e mantenham o distanciamento social sempre que
possível em relação aos demais estudantes, professores e funcionários da escola. Importante
observar que, na organização do espaço escolar, este profissional cuidador / acompanhante /
auxiliar / monitor deverá ser contabilizados no número limite de pessoas em cada turma.
A necessidade do uso de máscara pelos estudantes público-alvo da educação especial
é complexa e exige uma avaliação individualizada:
 aos estudantes com deficiência auditiva ou surdos, cuja comunicação envolve o uso de
expressões faciais e/ou a leitura labial, bem como a seus professores,
tradutores/intérpretes e colegas de turma, recomenda-se o uso de máscaras
transparentes ou de protetor facial transparente, devendo ser providenciado esses
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos aos alunos e profissionais, seja
pela escola, pelo Governo Municipal ou pela família;
 estudantes com redução dos movimentos dos membros superiores e que não
conseguem remover a máscara com autonomia devem ser desobrigados do uso, uma
vez que há risco de sufocamento, conforme recomendação da OMS;
 alguns estudantes com deficiência intelectual ou com transtornos do espectro do
autismo podem apresentar hipersensibilidade no uso das máscaras faciais,
gerando
comportamentos disruptivos e até autolesivos, devendo assim, ser estudado todas as
possibilidades pela escola em conjunto com a família e profissionais conhecedores do
mundo autista;
 os profissionais de apoio aos estudantes com deficiência devem fazer uso de máscaras
durante todo o tempo que permanecerem na escola;
 o procedimento de higiene, deverá ser feito pelo profissional de apoio antes do
atendimento a cada novo estudante;
 os estudantes que apresentam dificuldades ou impossibilidade para a execução da
lavagem ou desinfecção adequada das mãos precisam receber apoio;
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 estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam essas rodas,
devem lavar as mãos com maior frequência e ter à disposição e em fácil alcance, água
e sabão, e/ou álcool gel 70% para higienização das mãos e das rodas.
Quanto aos cuidadores de estudantes com deficiência visual, cabe observar que estes,
utilizam as mãos como principal recurso para a aquisição do conhecimento por meio do tato,
faz-se necessária a disponibilização, por parte da unidade escolar, de álcool em gel em
frasco individual para cada estudante, para que sejam higienizadas as mãos e todos os
objetos que forem tocar, inclusive bengalas, se for o caso.
É importante avaliar a necessidade de apoio à higienização das mãos e dos objetos do
estudante com deficiência visual, considerando, inclusive, a possibilidade de essa
necessidade ser realizada por um adulto, ou mediada por ele, a depender do nível de
autonomia ou dependência do estudante. De igual modo, o uso de máscaras também poderá
ser orientado por um adulto, podendo o professor colaborar nessa orientação.
Para o atendimento a alunos surdocegos, o trabalho das atividades escolares deverão
orientar e monitorar os cuidados relativos à prevenção e ao combate ao Covid-19, incluindo
a maneira correta de higienizar as mãos e de utilizar a máscara. A higienização dos espaços e
objetos poderá ser realizada por um adulto, uma vez que o estudante pode apresentar
dificuldades para fazê-lo com autonomia. Merece especial atenção o fato do constante e
indispensável contato físico entre o professor especializado e o estudante surdocego, recurso
indispensável à comunicação, devendo, portanto, serem reforçados os cuidados de higiene de
ambos.
Aos estudantes com deficiências intelectual, múltiplas e com Transtorno do Espectro
Autista, não será novidade a necessidade de demandar apoio individualizado em virtude de
algumas especificidades. Nesse contexto, algumas considerações merecem especial
destaque, a saber:
 podem ter dificuldade de compreender algumas recomendações;
 as orientações devem ser dadas de forma objetiva;
 deve-se certificar que as orientações foram compreendidas;
 podem apresentar autonomia reduzida nas rotinas de higienização.
É importante manter uma rotina de orientação aos estudantes público-alvo da
educação especial sobre os cuidados pessoais necessários e as medidas de prevenção e
controle da transmissão da Covid-19 em linguagem e estimulo acessível a todos.
Em se havendo possibilidades, constituir uma equipe de trabalho multidisciplinar,
contando com: Psicopedagogo, Psicólogo, Neurologista, Psiquiatra. Em não se havendo os
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profissionais no município, dever-se-á buscar as parcerias necessárias para o atendimento em
outo município.
Importante salientar o disposto no Parecer 11/2020 do Conselho Nacional de
Educação, em seu item 8:
(...) os estudantes com deficiência devem ter o direito de retornar às escolas
no mesmo momento que os demais, já que não existe correlação entre
deficiência e risco aumentado para o COVID-19. No caso de estudantes que
conhecidamente pertençam a algum grupo de risco da covid-19, a família
deverá comunicar a escola. Nestes casos, a família poderá fornecer
relatório médico atestando o risco, e o estudante continuará com as
atividades escolares e atendimento educacional especializado, remotos.

PROCEDIMENTOS E COMPRAS

A Secretaria Municipal de Educação – Fundo Municipal de Educação, buscará
fomentar com seus recursos e a complementação via Tesouro Municipal, as aquisições que
se fizerem necessárias visando o retorno das atividades escolares presenciais, para isto,
priorizará os processos de aquisição que envolva a compra de:


Materiais de higiene, para serem disponibilizados no espaço escolar;



Limpeza dos ambientes;

 Materiais de sanitização – tapetes, cabines e outros;


Equipamento de Proteção Individual e de monitoramento (termômetros digitais);

 Materiais de apoio a comunidade escolar: Garrafinhas para água, viseiras e outros.
 Para as aquisições, a equipe de planejamento providenciará todo documentação
necessária à abertura de processo licitatório, conforme prevê a Lei 8.666/97 e a Lei
10.520/02, entretanto, as aquisições de extrema necessidade pontual, dar-se-á
prioridade aos processos de compra direta e inexigibilidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento traz as diretrizes e orientações que devem ser consideradas pelas
escolas da Rede Municipal de Ensino de Recursolândia/TO. Entretanto, elas não se esgotam
em si mesmas, diante das necessidades poderão serem atualizadas constantemente, em
conformidade com as ações do do ano letivo, seguindo orientações estaduais, nacionais e
municipais. Tendo as Unidades Escolares a prerrogativa de indentificar as necessidades de
medidas específicas voltadas as suas particularidades e/ou peculiaridade.
Em suma, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Comitê Gestor de
combate a pandemia, estarão à disposição para dirimir dúvidas e/ou encontrar soluções
conjuntamente com todas as escolas que compõem o Sistema Municipal de Ensino de
Recursolândia/TO.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE RECURSOLANDIA

Ano II - Nº 79- SEGUNDA - FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020

REFERÊNCIAS
Medida Provisória (MP) 934/2020.
Parecer

do

Conselho

Nacional

de

Educação

nº05/2020 Lista de Sites acessados para consulta:
 Guia De Implementação De Protocolos De Retorno Das Atividades Presenciais Nas Escolas De

Educação Básica – Ministério da Educação – Disponível em: https://www.gov.br/mec/ptbr/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf

 Diretrizes para protocolo de retorno às aulas presenciais – CONSED – Conselho Nacional de
Secretários
de
Educação,
junho
de
2020.
Disponível
em
>
http://consed.org.br/media/download/5eea22f13ead0.pdf
 Prefeitura Municipal de Mangarativa. Acessado em 28/10/2020. Disponível em >
https://mangaratiba.rj.gov.br/smeel/arquivos/pmm-smeel-plano-de-retorno-educacional.pdf
 https://ifpa.edu.br/coronavirus/documentos-covid-19/5165-diretrizes-para-o-planejamentoinstitucional-de-retomada-das-atividades-presenciais-no-ifpa-e-recomposicao-do-calendarioacademico-2020/file acesso em 12/08/2020.
 https://sae.digital/plano-de-retorno-das-aulas-presenciais/
 https://ensinoelite.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Cartilha-Volta-asAulas- presencias.pdf
 http://avante.org.br/volta-as-aulas-presenciais-e-as-duvidas-dos-profissionais-da-educacaoinfantil/
 https://www.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/3022_ultima_versao_diretrizes_de_retorno_as_
aulas -_24.07.20202.pdf
 https://amorimlima.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Minuta-de-ProtocoloVolta- a%CC%80s-Aulas-_-Julho-2020-1.pdf
 http://www.sintero.org.br/downloads/planejamento-estrategico-de-retorno-as-aulas.pdf
 https://sedu.es.gov.br/Media/sedu/EscoLAR/PLANO%20DE%20RETORNO%20final.pdf
 http://www.educacao.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/Plano-de-retorno-asatividades- WEB-Manaus.pdf
 http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/plano-de-retorno-as-aulas-presenciais-2020-pdf/
 https://www.britania.go.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/PLANO-DERETORNO- BRIT%C3%82NIA.pdf
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TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Aluno maior de idade

Eu,
e/ou RG

(nome

completo), CPF

, maior de idade, livre e esclarecido, aluno(a), regularmente

matriculado nesta escola no ano/série

, turma

, turno

,

declaro, por meio deste documento:

( ) que retornarei às atividades presenciais e que estou ciente quanto ao fato de que as
aulas presenciais serão intercaladas com momentos remotos, sendo obrigatórios o
cumprimento e a realização das Atividades Escolares Não Presenciais (AENP) nesses
períodos.

( ) permanecerei apenas com as atividades remotas e que estou ciente quanto à
obrigatoriedade do cumprimento e da realização das Atividades Escolares Não Presenciais
(AENP), responsabilizando-me com a busca e entrega de material didático e complementar
na escola, sendo possível retornar às aulas presenciais a qualquer tempo, desde que eu
comunique esta decisão à escola com no mínimo 15 dias de antecedência, para que sejam
providenciados o transporte e a alimentação.

Declaro também ter conhecimento dos cuidados e protocolos de segurança emitidos
pelas autoridades competentes referentes à Covid-19 e me comprometo a não
comparecer à escola quando apresentar sintomas gripais ou caso alguém de minha
família e/ou convívio diário esteja com os mesmos sintomas.

,

/

/2020 (município, data)

Assinatura do aluno (a) (maior de idade)
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TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Eu,

(nome completo), (grau de

parentesco), portador(a) da Carteira de Identidade nº
.

.

-

,

e CPF nº

responsável

pelo(a)

, CPF nº

.

.

, regularmente matriculado nesta escola no ano/série
turno

aluno(a)
-

e/ou RG nº
, turma

,

, declaro, por meio deste documento:

( ) que o(a) aluno(a) retornará às atividades presenciais e que estou ciente quanto ao
fato de que as aulas presenciais serão intercaladas com momentos remotos, sendo
obrigatórios o cumprimento e a realização das Atividades Escolares Não Presenciais
(AENP) nesses períodos.

( ) que o(a) aluno(a) permanecerá apenas com as atividades remotas e que estou
ciente quanto à obrigatoriedade do cumprimento e da realização das Atividades Escolares
Não Presenciais (AENP), responsabilizando-me com a busca e entrega de material didático
e complementar na escola, sendo possível retornar às aulas presenciais a qualquer tempo,
desde que eu comunique esta decisão à escola com no mínimo 15 dias de antecedência,
para que sejam providenciados o transporte e a alimentação do(a) aluno(a).

Declaro também ter conhecimento dos cuidados e protocolos de segurança emitidos
pelas autoridades competentes referentes à Covid-19 e me comprometo a não enviar
para a escola o(a) aluno(a) quando este apresentar sintomas gripais ou caso alguém
de sua família e/ou convívio diário esteja com os mesmos sintomas.
,

/

/2020 (município, data)

(assinatura do(a) responsável
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EXTRATO DE CONTRATO 49/2020

EXTRATO DE CONTRATO 52/2020

Nº CONTRATO: 49/2020
C O N T R ATA N T E : P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E
RECURSOLANDIA – TO
CNPJ: 37.421.146/0001-10
CONTRATADA: INSTITUTO FENIX CONSULTORIA : CNPJ :
08.963.378/0001-03
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR ABJETIVO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPOSAVEL PELO FORNECIMENTO DA
ESTRUTURA PARA O SHOW ARTISTICO MUSICAL NA DATA 30/12/2020
EM RECURSOLÃNDIA-TO.
VALOR R$: 15.200,00 ( QUINZE MIL E DUZENTOS REIAS )
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONFORME A LEI Nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.4.4.122.402.2.004
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE RECURSO: 10
VIGÊNCIA: O CONTRATO SERÁ DE NOVE DIAS (NOVE )
DIAS , CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.
ASSINATURA: 22/12/2020
SIGNATÁRIOS:
NADI PINHEIRO DE SOUZA TEIXEIRA – PREFEITO MUNICIPAL
INSTITUTO FENIX CONSULTORIA

Nº CONTRATO: 52/2020
C O N T R ATA N T E : P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E
RECURSOLANDIA – TO
CNPJ: 37.421.146/0001-10
CONTRATADA: INSTITUTO FENIX CONSULTORIA CNPJ :
08.963.378/0001-03
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR ABJETIVO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPOSÁVEL PELO FORNECIMENTO
DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM A BANDA VEJA NA DATA
30/12/2020 EM RECURSOLANDIA-TO, NAS FESTIVIDADES DE FIM
DE ANO.
VALOR R$: 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS
REIAS )
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONFORME A LEI Nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.4.4.122.402.2.004
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE RECURSO: 10
VIGÊNCIA: O CONTRATO SERÁ DE NOVE DIAS (NOVE )
DIAS , CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.
ASSINATURA: 22/12/2020
SIGNATÁRIOS:
NADI PINHEIRO DE SOUZA TEIXEIRA – PREFEITO MUNICIPAL
INSTITUTO FENIX CONSULTORIA

EXTRATO DE CONTRATO 50/2020
Nº CONTRATO: 50/2020
C O N T R ATA N T E : P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E
RECURSOLANDIA – TO
CNPJ: 37.421.146/0001-10
CONTRATADA: INSTITUTO FENIX CONSULTORIA : CNPJ :
08.963.378/0001-03
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR ABJETIVO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPOSAVEL PELO SERVIÇO DE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO NA
NA DATA 30/12/2020 EM
RECURSOLÃNDIA-TO.
VALOR R$: 5.300,00 ( CINCO MIL E TREZENTOS REIAS )
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONFORME A LEI Nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.4.4.122.402.2.004
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE RECURSO: 10
VIGÊNCIA: O CONTRATO SERÁ DE NOVE DIAS (NOVE )
DIAS , CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.
ASSINATURA: 22/12/2020
SIGNATÁRIOS:
NADI PINHEIRO DE SOUZA TEIXEIRA – PREFEITO MUNICIPAL
INSTITUTO FENIX CONSULTORIA

EXTRATO DE CONTRATO 51/2020
Nº CONTRATO: 51/2020
C O N T R ATA N T E : P R E F E I T U R A M U N I C I PA L D E
RECURSOLANDIA – TO
CNPJ: 37.421.146/0001-10
CONTRATADA: INSTITUTO FENIX CONSULTORIA : CNPJ :
08.963.378/0001-03
OBJETO: O PRESENTE CONTRATO TEM POR ABJETIVO A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPOSAVEL PELO FORNECIMENTO
DE SHOW ARTISTICO COM A CONTARO GOSPEL ROSILENE MARTINS
NA DATA 30/12/2020 EM RECURSOLÃNDIA-TO.
VALOR R$: 25.000,00 ( VINTE CINCO MIL REAIS )
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONFORME A LEI Nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.4.4.122.402.2.004
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE RECURSO: 10
VIGÊNCIA: O CONTRATO SERÁ DE NOVE DIAS (NOVE )
DIAS , CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.
ASSINATURA: 22/12/2020
SIGNATÁRIOS:
NADI PINHEIRO DE SOUZA TEIXEIRA – PREFEITO MUNICIPAL
INSTITUTO FENIX CONSULTORIA

EXTRATO DE CONTRATO 53/2020
Nº CONTRATO: 53/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA
MUNICIPAL D DE
RECURSOLÂNDIA
CNPJ: 37.421.146/0001-10
CONTRATADO: ARLAN DE SOUSA GOMES EIRELLI CNP:
27.242.099/0001-94
OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OBRA DE
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA
SANTO ANTONIO (REGIÃO CANTIGEUIRO ) NO MUNICÍPIO.
VALOR R$: 3.500,00 (TRES MIL E QUINHENTOS REAIS )
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: CONFORME A LEI Nº 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.17.17.512.1701.1.020
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51
FONTE RECURSO: 10
VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ DURAÇÃO DE
60 (SESSENTA ) DIAS , CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA.
ASSINATURA: 23/12/2020
SIGNATÁRIOS:
NADI PINHEIRO DE SOUZA TEIXEIRA – PREFEITA MUNICIPAL
ARLAN DE SOUSA GOMES

