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APRESENTAÇÃO  

 

 

No dia 18 de março de 2020, quando o atendimento nas unidades da Rede 

Municipal de Ensino de Massaranduba foi suspenso em conformidade aos Decretos 

Estadual nº 515/2020 e Municipal nº37576/2020 que dispuseram sobre as medidas 

de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19), iniciou o regime 

remoto de atividades pedagógicas não presenciais.  

 A partir disso, várias ações foram executadas para minimizar os impactos da 

COVID-19 em relação à saúde dos envolvidos. As escolas foram fechadas e um 

futuro incerto se instaurou, porém, prontamente a educação buscou uma reinvenção 

e o formato de ensino remoto foi proposto. Este ensino remoto, longe passa da 

efetividade de aulas presenciais, mas é o modelo mais eficiente que atualmente 

pode ser aplicado para nossos estudantes.  

Para o ano de 2021, o retorno das atividades nas unidades escolares da Rede 

Municipal de Ensino de Massaranduba somente será possível a partir da liberação 

das autoridades municipais, bem como um Plano de Contingência de cada unidade 

escolar. Quanto a isso, todas as instituições se mobilizaram e se organizaram para 

que o Plano de Contingência fosse elaborado, considerando todos os protocolos 

sanitários. Os Plancon’s foram apresentados à comissão, que os aprovou, devendo 

ser estes atualizados com frequência. No mês de abril do corrente ano estamos na 

3ª versão do Plano de Contingência de cada Instituição de Ensino da Rede 

Municipal. Vale ressaltar que se trata de um documento normativo, público, sendo 

portanto, disponibilizado por meio eletrônico na página da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Turismo (https://educacao.massaranduba.org).  

Nesse contexto, atendendo às necessidades das normativas atuais, visto que 

mudam constantemente, em 2021 teremos o Ensino Híbrido. O mesmo já foi 

deferido e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, por meio da Resolução 

001/2021. Abaixo seguem citados alguns artigos desta Resolução, orientativos para 

2021. 

“Art. 4º Para fins de cumprimento da frequência do aluno da Pré-Escola e do 

Ensino Fundamental no sistema híbrido de ensino, serão adotadas as seguintes 

medidas: 

I. Para as turmas presenciais sem alternância: a frequência será atribuída 
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conforme presença do aluno na escola. 

II. Para as turmas presenciais com alternância de grupos: na semana 

presencial, a frequência será atribuída conforme presença do aluno na escola; na 

semana em que estiver remoto, a frequência será registrada mediante realização e  

entrega das atividades propostas pelos professores em seus planejamentos. 

III. Para os alunos remotos: a frequência será registrada mediante 

realização e entrega das atividades propostas pelos professores em seus 

planejamentos.  

 

§ 1º Para os estudantes que se encontram no formato remoto, no momento 

do recebimento e da devolutiva das atividades para a equipe gestora, deverá ser 

coletada a assinatura dos pais ou responsável como forma de comprovação, tanto 

da retirada como da entrega das atividades realizadas. Neste momento, caso as 

atividades devolvidas pelos estudantes não tenham sido realizadas, deverão ser 

reencaminhadas novamente aos responsáveis, além de ser realizada uma 

observação, devidamente assinada. Esta conferência deverá ser efetuada por um 

profissional responsável e as assinaturas devem ser realizadas no ato da 

devolutiva/recebimento. 

§ 2º Os pais/responsáveis assinaram o Termo de Consentimento e de 

Responsabilidade quando optaram pelo ensino remoto, assumindo o compromisso 

de buscar as atividades (quinzenalmente) e de auxiliar seus filhos(as) na 

realização das atividades e demais estudos. Além disso, se responsabilizaram em 

desenvolver as atividades feitas dentro das orientações dadas pelos professores e 

do prazo indicado. Quando os pais/responsáveis não passarem na escola para 

buscar as atividades, poderão ser legalmente responsabilizados conforme Ofício 

Circular nº 0182/2021/02PJ/GUA, de 24 de março de 2021. 

§ 3º No Ensino Fundamental será considerado reprovado o aluno com 

frequência inferior a 75%. 

Art. 5º Para a realização de atividades não presenciais/remotas na 

Educação Infantil, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 14.040/2020, as 

Secretarias de Educação e as instituições escolares devem elaborar 

orientações/sugestões aos pais ou responsáveis sobre atividades que possam ser 

realizadas com as crianças em seus lares. 
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§ 1º Para as orientações aos pais ou responsáveis de crianças de Creche (0 a 

3 anos), devem ser indicadas atividades de estímulo, leitura de textos pelos adultos, 

brincadeiras, jogos, músicas infantis, oferecendo-lhes algum tipo de orientação 

concreta, como modelos de leitura em voz alta, em vídeo ou áudio, para engajar as 

crianças pequenas em atividades lúdicas. 

§ 2º Para crianças de Pré-Escola (4 e 5 anos), as atividades não 

presenciais/remotas devem indicar atividades de estímulo, leitura de textos pelos 

pais ou responsáveis, desenho, brincadeiras, jogos, músicas infantis e até algumas 

atividades em meios digitais quando for possível, transformando os momentos 

cotidianos em espaços de interação e aprendizagem que fortaleçam o vínculo e 

potencializem dimensões do desenvolvimento infantil que possam trazer ganhos 

cognitivos, afetivos e de sociabilidade. 

Art.6º Na Educação Infantil podem ser desenvolvidas atividades pedagógicas 

não presenciais/remotas, a critério dos sistemas e instituições de ensino, de acordo 

com os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa da Educação 

Básica e com as orientações pertinentes quanto ao uso de tecnologias de 

informação e comunicação. 

§ 1º As instituições escolares de Educação Infantil que adotarem processos 

pedagógicos não presenciais/remotas devem priorizar atividades de estímulo 

cognitivo e socioemocional e experiências lúdicas com espaço para brincadeiras e 

estimulação de habilidades específicas propostas nos campos de experiência pela 

BNCC. 

§ 2º Por terem menores níveis de independência e autonomia, as crianças 

pequenas necessitam da mediação dos adultos da família para as orientações, 

acompanhamentos, estímulos e regramentos no enfrentamento dos impactos da 

pandemia. 

§ 3º Orientações da instituição escolar devem ser dadas diretamente às 

famílias, a partir de intensa interação entre o cuidar e o educar, viabilizada por 

articulação sistemática entre os profissionais da escola e a família ou mediadores 

familiares, preservando os vínculos entre eles. 

§ 4º Os sistemas de ensino e as instituições escolares de Educação Infantil 

devem assegurar que as crianças e os professores tenham acesso aos meios 

necessários para realização das atividades não presenciais/remotas, considerando 
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as habilidades específicas das crianças para a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação. 

Art.7º Para os sistemas de ensino e instituições escolares que desenvolverem 

atividades não presenciais/remotas de Educação Infantil é importante inserir, no 

processo pedagógico, materiais lúdicos e interativos com explicações sobre a 

COVID-19 e hábitos para a preservação da saúde, que possam reforçar 

comportamentos adequados ao contexto de pandemia em casa e no retorno à 

escola, com atendimento adequado dos protocolos dos órgãos de saúde e 

educação. 

Parágrafo único. Os gestores de creches e pré-escolas devem assegurar: 

I. A comunicação e a interação dos professores com as famílias, fortalecendo 

os vínculos e sugerindo ao mesmo tempo atividades às crianças, considerando que 

as crianças pequenas aprendem e se desenvolvem brincando; 

II. Estratégias de comunicação permanente com os pais ou responsáveis para 

acompanhamento mútuo, sobre os encaminhamentos e decisões tomadas, reforçar 

a importância da parceria escola-família para que as crianças possam compreender 

os riscos da COVID-19 e serem mobilizadas a comportamentos positivos de 

autocuidado e prevenção; 

III.  A definição de protocolos para o retorno das crianças ao ambiente escolar, 

explicitando as responsabilidades da escola e da família; 

IV. O atendimento aos alunos imunocomprometidos, com doenças crônicas 

ou contraindicações de retorno à escola em atividades não presenciais até quando 

necessário, considerando as condições do aluno e dos profissionais que o 

acompanham; e 

V.  Práticas criativas para as explicações sobre o vírus e a importância do 

distanciamento social para evitar contaminação. 

Art.8º Para as crianças da Educação Infantil, a suspensão brusca das aulas e 

práticas de interação presenciais representou uma quebra da rotina exigindo que a 

escola planeje as ações e considere a importância de: 

I.  Oferecer suporte pedagógico às famílias, cujas crianças necessitem ficar 

em casa, com orientações sobre rotinas e atividades relacionadas aos objetivos de 

aprendizagem de sua fase de desenvolvimento, como explorar o ambiente 

doméstico, identificando elementos relacionados a cores, formas, tamanhos, 
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quantidades específicas, bem como atividades que desenvolvam suas habilidades 

motoras e lúdicas; e 

II. Organizar o retorno gradual com dias alternados de aulas presenciais, que 

permitam rodízio do grupo e organização das classes com número reduzido de 

alunos. 

Art.9º No retorno presencial, as escolas de Educação Infantil devem: 

I. Investir em atividades que possibilitem uma transição tranquila entre as 

rotinas vivenciadas em casa para uma nova rotina escolar, cuidando dos aspectos 

psicoemocionais dos estudantes e das condições de oferta de escolaridade; 

II. Articular com as famílias sobre o retorno às aulas presenciais, garantindo 

aos pais a possibilidade de continuidade de atendimento escolar não presencial, na 

forma concomitante, em condições e prazos previamente acordados; 

III. Fundamentar o trabalho pedagógico de educação integral, marcado por 

processos de acolhida, segurança, cuidados, escutas e diálogos de todos e para 

todos os sujeitos da comunidade escolar; 

IV. Garantir atenção ao planejamento didático-pedagógico dos professores 

para que não envolvam atividades de interação com contato direto, nem 

compartilhamento de materiais, privilegiando o uso de áreas ao ar livre; e 

V. Organizar os horários de intervalo e de saída dos alunos, evitando 

aglomerações. 

Art. 10º Os docentes incumbir-se-ão de: 

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, para todos os alunos e turmas que 

estejam sob sua responsabilidade incluindo as adaptações curriculares 

necessárias segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

III. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 

desenvolvimento profissional; 

VI. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 

a comunidade. 
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Art. 11º No início do ano letivo de 2021, observando as particularidades 

das turmas e dos alunos em específico, será assim organizado:  

I. As primeiras semanas de atividades presenciais se devem ao acolhimento 

sócio emocional dos alunos, ouvindo o relato das experiências dos alunos no 

período de distanciamento e acolhendo as angústias, medos e expectativas. Bem 

como, será um período de adaptação ao novo modelo de ensino e protocolos de 

segurança; 

II.   Logo após o acolhimento os professores farão a avaliação diagnóstica 

dos alunos para planejar as atividades, utilizando metodologias específicas para 

cada realidade, respeitando o desenvolvimento das habilidades de cada aluno e com 

o objetivo de recuperar as defasagens do ano 2020; 

III.    O primeiro momento será dedicado à recuperação e fortalecimento dos 

conteúdos referentes ao ano letivo anterior que são predecessores aos próximos 

conteúdos, os quais serão trabalhados posteriormente; 

IV. No Ensino Fundamental será dada ênfase aos conhecimentos de 

escrita, leitura e raciocínio lógico matemático; 

V.   Concomitantemente ao retorno das aulas presenciais, será oferecido o 

reforço escolar no contraturno aos alunos do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de forma presencial, que será desenvolvido por professores 

para este fim, designados. Para os Anos Iniciais o foco será na aprendizagem da 

leitura, da escrita e da matemática; para os Anos Finais, será oferecido o reforço 

escolar, no contraturno, para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, 

ficando a cargo de cada instituição a organização dos horários de atendimento 

respeitando, também, as orientações sanitárias e o distanciamento social”.  

O documento que segue foi escrito pelo comitê municipal de ações 

educacionais em razão da pandemia e tem como objetivo principal orientar a Rede 

Municipal de Ensino no planejamento e organização de ações para o retorno das 

aulas presenciais no Sistema Híbrido de Ensino e prevenir a disseminação do 

COVID-19, sendo atualizado conforme as normativas vigentes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em meio a este período de incertezas de nossas ações causado pela 

pandemia do COVID-19, várias ações precisaram ser realizadas para conter o 

avanço do vírus e minimizar as causas provocadas por ele.  

No campo da educação não foi diferente. Desde que fomos impedidos de 

realizar atividades presenciais com estudantes, buscamos alternativas para 

continuar mantendo o processo educativo ativo. A saída emergencial foi a realização 

de aulas em formato remoto, onde a Secretaria de Educação, em parceria com as 

escolas elaboraram um protocolo para a realização das atividades – ações estas 

desenvolvidas no ensino, exclusivamente remoto, no ano de 2020. 

A proposta de trabalho se desenhou por meio online e para os estudantes que 

não tinham acesso à internet as atividades eram entregues nas casas, juntamente 

com explicações, caso necessitassem. A partir de um planejamento para um retorno 

presencial com os estudantes, foi necessário criar o Comitê Municipal de ações 

educacionais em razão da pandemia para construir um protocolo de retorno 

garantindo a segurança de todos os envolvidos no processo, a partir do Sistema 

Híbrido de ensino.  

O protocolo foi dividido em 6 cadernos:  

• Diretrizes para a alimentação escolar;  

• Diretrizes para a gestão de pessoas;  

• Medidas administrativas;  

• Diretrizes para o transporte escolar;  

• Diretrizes pedagógicas;  

• Regras para mapeamento e controle.  

Estas demandas geraram protocolos específicos, aprovados por seus 

respectivos grupos de trabalho e, posteriormente, pelo Comitê Municipal de ações 

educacionais em razão da pandemia.  

Para o ano de 2021, com o retorno das atividades presenciais, temos o 

Sistema Híbrido de Ensino, sendo que os estudantes frequentam presencialmente 

todos os dias da semana, com ou sem alternância de grupos e os estudantes 

remotos, por possuírem alguma comorbidade ou por opção da família.  
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1 DIRETRIZES PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

  

 

 A garantia da segurança sanitária na distribuição da alimentação escolar nos 

estabelecimentos de ensino, durante a pandemia da COVID-19, é uma importante 

atividade que requer organização dos estabelecimentos e colaboração da 

comunidade escolar, portanto é necessário:   

I. Recomendar que cada estabelecimento de ensino atualize o Manual de Boas 

Práticas de Manipulação e os Procedimentos Operacionais Padronizados de forma a 

adequá-los para o combate à disseminação da COVID-19;   

II. Orientar que cada estabelecimento de ensino manipule e prepare os 

alimentos de acordo com o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos 

Operacionais Padronizados de forma a combater a disseminação da COVID-19;   

III. Utilizar utensílios higienizados conforme definido no Manual de Boas Práticas 

de Manipulação dos Alimentos de cada estabelecimento;   

IV. Orientar os trabalhadores a evitar tocar o rosto, em especial os olhos e a 

máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos, seguindo os 

procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos de cada estabelecimento;   

V. Orientar o trabalhador que os uniformes devem ser trocados, no mínimo, 

diariamente e usados exclusivamente nas dependências de armazenamento, 

preparo e distribuição dos alimentos;   

VI. Substituir os sistemas de autosserviço de bufê, utilizando porções 

individualizadas ou disponibilizando funcionário(s) específico(s) para servir todos os 

pratos e entregar os utensílios;   

VII. Realizar higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e similares, a 

cada uso. Não utilizar toalhas de tecido ou outro material;  

VIII. Elaborar material explicativo para colar no refeitório e cozinha com 

orientações desta higienização.  

IX. Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos e utilização de 

refeitórios e praças de alimentação, com o objetivo de evitar aglomerações;   

X. Organizar a disposição das mesas e cadeiras no refeitório de modo a 

assegurar que a sua utilização proporcione o distanciamento mínimo de 1,5 metros 

(um metro e meio) entre as pessoas;   



14 

  

XI. Obedecer o distanciamento mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre 

pessoas no refeitório em todas as atividades, da entrada à saída;  

XII. Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3 (um terço) da sua 

capacidade (por vez). Organizar cronograma para sua utilização, de forma a evitar 

agrupamento e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos interno e de entradas e 

saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 m (um metro e 

meio) de raio entre os trabalhadores;   

XIII. Entre um turno e outro a instituição deverá disponibilizar uma servente para 

higienizar o local conforme as orientações pré-estabelecidas. Elaborar material 

explicativo da forma correta de higienização.  

XIV. Recomendar que preferencialmente não sejam trazidos alimentos externos. 

Caso haja a necessidade, este deverá estar higienizado e embalado conforme 

recomendações sanitárias. 

XV. Elaborar documento para ser encaminhado aos pais com orientações de 

higienização dos alimentos e formas correta de embalar o alimento para o aluno 

trazer para o lanche.  

XVI. Orientar alunos e trabalhadores a não partilhar alimentos e não utilizar os 

mesmos utensílios, como copos, talheres, pratos entre outros;  

XVII. Elaborar material explicativo para colar no refeitório.  

XVIII. Utilizar a máscara durante toda a permanência no ambiente, retirando 

somente no momento do consumo do alimento;  

XIX. Elaborar material explicativo para colar no refeitório.  

XX. Orientar a troca, higienização, armazenamento e descarte das máscaras 

conforme o estabelecido na Portaria SES nº 224/2020.  

XXI. Orientar que entregadores e outros trabalhadores externos não entrem no 

local de manipulação dos alimentos; 

XXII. Elaborar material explicativo para colar nas portas de acesso à cozinha.  

 XVIV. Realizar formação/treinamento com os profissionais envolvidos em todos os 

processos da alimentação na escola (recebimento, armazenamento, pré-preparo, 

preparo, distribuição, acompanhamento e fiscalização), seguindo os procedimentos 

estabelecidos nas diretrizes sanitárias, planos de contingências e protocolos 

escolares. 

XX. Elaborar um checklist para fazer um monitoramento contínuo nas instituições.  
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2 DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PESSOAS (REDE MUNICIPAL)  

 

 

Este documento tem caráter orientativo e é composto por diretrizes que têm 

como objetivo nortear os estabelecimentos de ensino acerca da Gestão de Pessoas, 

quanto à prevenção, ao acompanhamento das condições de saúde e para o retorno 

de suas atividades presenciais, visando a prevenir a disseminação da COVID-19 nos 

ambientes de trabalho.   

As ações de acompanhamento das condições de saúde, por parte dos 

estabelecimentos de ensino, devem estar vinculadas às diretrizes e recomendações 

da saúde ocupacional.  

 

a) Do acompanhamento das condições de saúde:  

I. Quanto à prevenção, recomenda-se que as unidades de ensino reforcem as 

medidas de prevenção da doença, orientando os profissionais da educação a 

respeito de diretrizes, conforme estabelecido nas Diretrizes Sanitárias para o 

Retorno das Aulas, como:   

• Distanciamento social;   

• Uso de máscaras;   

• Higiene das mãos;   

• Limpeza do ambiente de trabalho;   

• Afastamento de sintomáticos;   

• Monitoramento dos sintomas;   

• Boa ventilação dos ambientes;   

II. Realizar triagem dos servidores da escola, classificados de acordo com seu 

estado individual inicial em relação à Covid-19, sendo divididos em grupos:  

a) Grupo 1: Casos suspeitos ou confirmados: profissionais da educação que 

apresentarem sintomas como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, 

dor de garganta, diarreia, alteração de paladar ou olfato e dificuldades 

respiratórias, como também os profissionais que tiveram contato, nos últimos 14 

dias, com um caso confirmado de COVID-19;   

b) Grupo 2: Grupo de Risco: são considerados grupos de risco pessoas com 60 

anos ou mais e gestantes; Pessoas com doenças crônicas (cardiopatias, diabetes, 
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hipertensão, imunossupressores), entre outros, deverão comprovar mediante 

atestado médico sua condição individual;  

c) Grupo 3: não pertencem aos grupos anteriores e tem permissão para realizar os 

trabalhos presencialmente;   

d) A triagem possui dois objetivos:   

• Identificação de casos suspeitos, permitindo o encaminhamento aos serviços de 

saúde;   

• Isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente de trabalho;   

III. Recomendar que todos os profissionais da educação respondam a um 

questionário autodeclaratório antes de acessar o local de trabalho, com o objetivo de 

identificar casos suspeitos de COVID-19.    

IV. Garantir monitoramento contínuo, adotando mecanismos de controle que 

permitam ao servidor informar ao gestor a presença de sintomas;   

V. Para aferir a temperatura de seus profissionais no momento da chegada ao local 

de trabalho, recomenda-se seguir as orientações do fabricante sobre a calibragem 

do medidor de temperatura. Dar preferência a medidores de temperatura sem 

contato, caso não seja possível utilizar medidores de temperatura sem contato, a 

higienização do termômetro com álcool 70º deve ser realizada a cada uso. Na 

hipótese de a temperatura aferida de algum colaborador estar igual ou maior de 

37,8°C, o colaborador deve ser considerado um caso suspeito;   

VI. Orientar os profissionais da educação identificados como casos suspeitos a:   

a) Buscar uma Unidade de Saúde;   

b) Manter o isolamento domiciliar conforme atestado médico. Após este período, o 

profissional poderá voltar ao trabalho;   

c) Os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a procurar uma Unidade 

de Saúde a realizar isolamento domiciliar conforme atestado médico;  

d) Nos casos de estudantes da Educação Especial, com doenças crônicas (doenças 

cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, doenças respiratórias crônicas e 

cerebrovasculares) comprovadas, não devem retornar às atividades presenciais 

sem autorização médica; e 

e) Nos casos em que o estudante fizer parte do grupo de risco da COVID-19, o risco 

deverá ser atestado por equipe médica e comunicado à escola pela família. Em 

caso de suspeita de o estudante fazer parte do grupo de risco, a decisão sobre o 

retorno deverá envolver: o gestor escolar e toda a equipe escolar com apoio do 
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profissional especializado do sistema de ensino ou rede, da família do estudante 

menor de idade e do estudante maior de idade, quando este dispuser de 

condições plenas de emitir sua decisão. 

 

b) Mapeamento Grupo de Risco  

I. Orientar a apresentação de comprovação para o enquadramento no grupo de 

risco mediante formulário de autodeclaração (modelo em ANEXO) ou Atestado 

Médico.  

II. Realizar diagnóstico para mapear quais e quantos servidores e estudantes se 

enquadram no grupo de risco.  

III. Garantir que todos os setores estejam contemplados no diagnóstico: 

professores, servidores que ocupam funções administrativas e pedagógicas, 

servidores que atuam na limpeza, servidores que atuam com a alimentação, 

servidores que atuam com o transporte escolar, servidores que atuam na segurança 

e vigilância das unidades escolares, servidores que atuam no quadro civil ou técnico 

das unidades escolares, estudantes de todas as etapas e níveis de ensino. 

 

c) Organização do Trabalho  

I. Organizar a forma de trabalho aos profissionais da educação que se enquadram 

no grupo de risco: 

a) Priorizar o trabalho remoto conforme Decreto nº SC/525/2020, de forma que 

não haja prejuízo ao serviço público;   

b) Distribuir tarefas administrativas, quando necessário, que possam ser 

realizadas de forma remota, como: auxiliar na elaboração de atividades, pesquisas, 

correções de atividades;   

c) Planejar e ministrar aulas de forma remota, bem como elaborar as aulas para 

as formas impressas;   

II. Orientar por carga horária diferenciada aos servidores, em especial aos 

professores que estiverem atuando presencialmente, a fim de garantir o 

planejamento das atividades para as novas metodologias de ensino, conforme as 

diretrizes pedagógicas;   

III. Assegurar o planejamento democrático e coletivo de carga horária e 

condições de trabalho a toda comunidade escolar;   
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IV. Organizar critérios para a contratação de servidores em substituição ou na 

necessidade de contratação de novos servidores, em regime de excepcionalidade, 

para atender às necessidades do período que perdurar o formato das atividades 

escolares estabelecidos nas diretrizes pedagógicas e sanitárias;   

a) Garantir, no edital, os critérios para a substituição;   

b) Sistematizar mecanismos para a compensação de horas, na impossibilidade da 

realização de trabalho remoto ou desempenho de outra função. 

   

d) Formação, Treinamento e Simulados  

Garantir que toda a comunidade escolar seja formada, treinada e preparada 

para um retorno para as atividades presenciais seguro:   

I. Capacitar a comunidade escolar nos seguintes temas: ações de higiene 

necessárias quando da utilização do transporte público e transporte escolar; 

utilização da máscara de proteção, troca da máscara; tempo útil de proteção de 

máscara; armazenamento/descarte de máscara contaminada; higienização das 

mãos e objetos; etiqueta respiratória; como se alimentar com segurança;   

II. Elaborar cartilha de orientação sobre os cuidados básicos de prevenção da 

COVID-19 para disponibilizar pela internet aos profissionais da educação;   

III. Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais nas unidades 

escolares;   

IV. Oportunizar a todos os servidores formação e treinamento para os planos de 

contingenciamentos e protocolos escolares;   

V. Oportunizar formação para os servidores para a nova forma de ensino conforme 

as diretrizes pedagógicas;   

VI. Realizar simulados em período anterior à retomada. 

   

e) Acolhimento e Acompanhamento Psicossocial  

Encaminhamentos para o acolhimento e acompanhamento:   

I. Disponibilizar serviços de apoio psicossocial que abordam 

estigmatização/discriminação e apoio aos servidores no enfrentamento das 

incertezas da pandemia;   

II. Promover reflexões, por meio de formações virtuais (interinstitucionais), sobre 

as incertezas para a comunidade escolar;   
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III. Promover campanhas motivacionais constantes (tanto gerais como 

específicas) em todos os meios de comunicação, para lembrar que a unidade de 

ensino está preocupada com o bem-estar de todos;   

IV. Preparar um ambiente acolhedor para a recepção da comunidade escolar no 

retorno das atividades presenciais;   

V. Acompanhar o pós-retorno. Direção e colegas devem estar atentos a 

comportamentos, frequência, desempenho, etc., e realizar encaminhamento 

especializado imediatamente em caso de observação de depressão, tristeza, 

ansiedade, medo, culpa, entre outros.   

Considerando as recomendações descritas neste documento, sugere-se a 

realização de um processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica, 

visando a diagnosticar possíveis ajustes necessários, durante a aplicação da 

proposta de retorno, envolvendo a comunidade escolar.  

 

f) Orientações Sobre a Implementação de Medidas de Proteção Contra a 

Infecção da Covid-19 em Trabalhadores  

I. Realizar a aferição de temperatura dos trabalhadores na entrada do 

estabelecimento;   

II. Capacitar os trabalhadores, disponibilizar e exigir o uso dos EPIs apropriados, 

diante do risco de infecção pelo COVID-19, para a realização das atividades, dentre 

eles máscaras;  

III. Disponibilizar e exigir que todos os trabalhadores (trabalhadores, prestadores de 

serviço, entre outros) utilizem máscaras durante todo o período de permanência no 

estabelecimento, sendo estas substituídas conforme recomendação de uso, sem 

prejuízo da utilização de outros Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

necessários ao desenvolvimento das atividades;  

IV. Manter uma distância de, no mínimo, 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os 

trabalhadores. Se não houver como atender a esta distância, colocar barreiras 

físicas nas instalações de trabalho e proteção com protetor facial (face shield), além 

do uso da máscara;  

V. Programar a utilização de vestiários a fim de evitar agrupamento e cruzamento 

entre trabalhadores (definir fluxos internos e de entrada e saída), mantendo o 

distanciamento de 1,5 m (um metro e meio) de raio entre os trabalhadores. Caso a 

atividade necessite da utilização de uniformes, é importante orientar aos 
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trabalhadores a ordem de desparamentação, e o último EPI a ser descartado deve 

ser a máscara;  

VI. Recomendar que os trabalhadores não retornem às suas casas diariamente com 

suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme;    

VII. Disponibilizar, em pontos estratégicos do estabelecimento, local para a 

adequada higienização das mãos e, na ausência ou distância do local, disponibilizar 

álcool 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de efeito similar, 

devendo ser orientada e estimulada a constante higienização das mãos por todos os 

trabalhadores;  

VIII. Adaptar bebedouros do tipo jato inclinado, de modo que somente seja 

possível o consumo de água com o uso de copo descartável;  

IX. Programar a utilização dos refeitórios com apenas 1/3 (um terço) da sua 

capacidade (por vez). Organizar cronograma para sua utilização, de forma a evitar 

agrupamento e cruzamento entre os trabalhadores (fluxos interno e de entradas e 

saídas), além de garantir a manutenção da distância mínima de 1,5 m (um metro e 

meio) entre os trabalhadores;  

X. Realizar diariamente procedimentos que garantam a higienização do ambiente de 

trabalho, intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para esta finalidade;   

XI. Intensificar a higienização com álcool 70% (setenta por cento), preparações 

antissépticas ou sanitizantes de efeito similar nos utensílios, superfícies e 

equipamentos, maçanetas, mesas, corrimãos, interruptores, sanitários, elevadores, 

vestiários e armários entre outros, respeitando a característica do material quanto à 

escolha do produto;  

XII. Manter os lavatórios dos refeitórios e sanitários providos de sabonete líquido, 

toalha descartável, álcool 70% (setenta por cento) ou preparações antissépticas de 

efeito similar e lixeiras com tampa de acionamento sem o uso das mãos;   

XIII. Manter ventilados, dentro do possível, todos os postos de trabalho;   

XIV. Monitorar os trabalhadores com vistas à identificação precoce de sintomas 

compatíveis com a COVID-19 (febre aferida ou referida, calafrios, dor de garganta, 

dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos);   

XV. O estabelecimento deve seguir as recomendações do Programa de Prevenção 

dos Riscos Ambientais (PPRA) em especial as que dizem respeito aos 

Equipamentos de Proteção Individual.  
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 3 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  

 

 

As medidas administrativas têm como objetivo promover um alinhamento 

geral do estabelecimento de ensino, com medidas gerais e aplicáveis para a maioria 

da comunidade escolar e dos ambientes do estabelecimento. São elas:   

I. Avaliar a possibilidade de retorno gradativo das atividades escolares, com 

intervalos mínimos de 7 (sete) dias entre os grupos regressantes, em cada 

estabelecimento (para os diferentes níveis escolares, diferentes cursos, ou outros), 

com o monitoramento da evolução do contágio, tanto na comunidade escolar quanto 

na comunidade geral da localidade, contemplando novos alinhamentos, se 

necessário;   

II. Avaliar inicialmente a possibilidade de retorno das atividades em dias 

alternados, para turmas alternadas, de forma a ampliar a possibilidade do 

distanciamento, considerando que esta ação disponibilizará maiores espaços e salas 

de aulas e contemplará 33% da turma em atendimentos semanais organizados em 

dias alternados;   

III. No Ensino Fundamental organizar um “espelho” para cada sala de aula, de 

forma que cada aluno utilize todos os dias a mesma mesa e a mesma cadeira;  

IV. Na Educação Infantil, manter o distanciamento na medida do possível, evitando 

juntar turmas.  

V. Reenquadrar, dentro do possível, as grades de horários de cada turma, de 

forma a condensar em menores quantidades de dias possíveis as aulas do mesmo 

professor, de forma que cada professor mude o mínimo possível de sala;   

VI. Adotar estratégias eficazes de comunicação com a comunidade escolar, 

priorizando canais virtuais e a audiodescrição para deficientes visuais e LIBRAS 

para alunos surdos;   

VII. Providenciar a atualização dos contatos de emergência dos alunos (também 

dos responsáveis quando aplicável), e dos trabalhadores, antes do retorno das 

aulas, assim como mantê-los permanentemente atualizados;   

VIII. Estimular a priorização de realização de reuniões por videoconferência, 

evitando a forma presencial, quer seja por alunos, docentes, trabalhadores ou 

fornecedores e, em especial, quando não for possível, reduzir ao máximo o número 

de participantes e sua duração. Em extensão para as pessoas com deficiência, 
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buscar assessoria e suporte dos serviços de Educação Especial para adequações e 

acesso a informações;  

IX. Suspender as atividades do tipo excursões e passeios externos;   

X. Suspender todas as atividades que envolvam aglomerações, tais como festas 

de comemorações, reuniões para entrega de avaliações, formaturas, feiras de 

ciências, apresentações teatrais, entre outras;   

XI. Suspender as atividades esportivas coletivas presenciais e de contato, tais 

como: lutas (artes marciais), futebol, voleibol, ginástica, balé e outras, devido à 

propagação de partículas potencialmente infectantes, priorizando e incentivando 

atividades individuais ao ar livre;   

XII. Avaliar a possibilidade pedagógica de que as aulas de Educação Física no 

Ensino Fundamental sejam, temporariamente, teóricas, na primeira etapa do retorno. 

E após sejam planejadas para serem executadas individualmente, sem contato 

físico, mantendo a distância de 1,5m entre os participantes e em espaços abertos (ar 

livre). Proibir a prática de esportes que envolvam superfícies que não possam ser 

limpas e atividades que envolvam troca de objetos entre os alunos;   

XIII. Desestimular o uso de elevadores, por meio de cartazes afixados em locais 

visíveis, que contenham orientações mínimas, recomendando a utilização apenas 

para pessoas com dificuldades ou limitações para deslocamento;   

XIV. Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e trabalhadores sobre as 

medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão do COVID-19, 

com ênfase na correta utilização, troca, higienização e descarte de máscaras, bem 

como na adequada higienização das mãos e de objetos, na manutenção da etiqueta 

respiratória e no respeito ao distanciamento social seguro, sempre em linguagem 

acessível para toda a comunidade escolar;   

XV. Informar as alterações de rotina e mudanças de trajeto e objetos, com 

antecedência, aos alunos com deficiência visual e Transtorno de Espectro Autista-

TEA;  

XVI. Comunicar as normas de condutas relativas ao uso dos espaços físicos e à 

prevenção e ao controle do COVID-19, em linguagem acessível à comunidade 

escolar, e quando aplicável, afixar cartazes com as mesmas normas em locais 

visíveis e de circulação, tais como: acessos aos estabelecimentos, salas de aula, 

banheiros, refeitórios, corredores, dentre outros;   
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XVII. Conhecer todos os regramentos sanitários vigentes aplicáveis, procurando 

documentar ou evidenciar as ações adotadas pelo estabelecimento de ensino, em 

decorrência do cumprimento destes regramentos;   

XVIII. Recomendar aos Diretores Escolares que acompanhem os casos suspeitos 

ou confirmados, na comunidade escolar, e com as autoridades locais, a evolução de 

casos positivos, nos seus municípios e nos adjacentes, de forma a gerenciar o 

funcionamento do estabelecimento, avaliando a adequação da continuidade das 

aulas, cancelando-as, se necessário, e quando aplicável, contemplar o possível 

fechamento temporário do estabelecimento, de forma total ou parcial (apenas 

alguma sala, edifício ou instalação).  

  

a) Regras de Organização e Funcionamento das Unidades Escolares  

I. Considerar o número de pessoas conforme a capacidade dos espaços de cada 

unidade escolar.  

II. Demarcar o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) em todas as 

dependências de uso coletivo.  

III. Limitar e demarcar o espaço para atendimento da comunidade na 

recepção/secretaria da unidade, respeitando o distanciamento de 1,5m (um metro e 

meio).  

IV. Organizar o atendimento das turmas adequando o horário de entrada e saída 

para evitar aglomerações.  

V. Evitar que pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na 

instituição de ensino, porém nos casos onde o acesso ocorrer devem ser 

preservadas as regras de distanciamento mínimo obrigatório e o uso de máscara.   

VI. Organizar os intervalos ou recreios com revezamento das turmas em horário 

alternados, respeitando o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) para evitar 

aglomerações.  

VII. Suspender eventos como feiras, palestras, assembleias, reuniões, exposições, 

competições, aulas de campo, campeonatos esportivos, etc, em que esteja prevista 

grande concentração de pessoas.  

VIII. Priorizar atividades ao ar livre sempre que possível.  

IX. Suspender a utilização dos parques infantis (acompanhar as determinações 

sanitárias).  
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X. Disponibilizar sabão e papel toalha para lavagem frequente das mãos nos 

lavatórios e banheiros.  

XI. Orientar os profissionais quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual, 

correspondentes à especificidade de sua atividade.  

XII. Orientar os estudantes e servidores sobre a importância da higienização das 

mãos das crianças e ou estudantes antes da entrada em sala de aula ou quando 

necessário.  

XIII. Orientar o retorno para casa e procurar o serviço de saúde nos casos que a 

temperatura esteja acima de 37,8ºC, crianças e ou adolescentes devem aguardar 

em local seguro e isolado até que os pais ou responsáveis possam buscá-los.  

XIV. Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na unidade 

escolar. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser 

comunicados para buscar o estudante, que deve aguardar em sala isolada e segura 

com um adulto seguindo os protocolos de saúde. Orientar as famílias a procurar o 

serviço de saúde.  

XV. Organizar uma sala para isolar os estudantes que apresentem sintomas até que 

possam voltar para casa.  

XVI. Separar o material impresso (livros, módulos, atividades pedagógicas) recebido/ 

devolvido em um espaço determinado por um período mínimo de 6 dias, após esse 

tempo realizar a higienização do material com álcool 70% e papel toalha (descartar o 

papel toalha em seguida). Aconselha-se que o responsável por essa ação faça uso 

de luvas.  

  

b) Regras para Limpeza e Higienização de Ambientes  

A higienização dos ambientes é uma atividade importante no controle da 

disseminação do COVID-19 na sua forma indireta, pois esta pode ter grande 

potencial de contágio, requerendo cuidados especiais, tendo-se como orientações:   

I. Recomendar a todos os estabelecimentos a fazer higienização de todas as suas 

áreas, antes da retomada das atividades;   

II. Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool em gel, lixeiras 

com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das 

mãos (como lixeira com pedal);   

III. Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de 

materiais, superfícies e ambientes, aos trabalhadores responsáveis pela limpeza;   
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IV. Utilizar exclusivamente produtos de limpeza e higienização regularizados pela 

ANVISA e ao fim que se destinam;   

V. Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções de 

hipoclorito de sódio 0,1% (água sanitária) ou outro desinfetante indicado para este 

fim;   

VI. Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como 

maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, 

bancos, mesas, acessórios em instalações sanitárias, com álcool 70% ou 

preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar;   

VII. Ampliar a frequência da higienização das instalações sanitárias;   

VIII. Manter disponível nos banheiros sabonete líquido, toalhas de papel e 

preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta por cento) em formato de gel, 

espuma ou spray;   

IX. Manter disponível preparações alcoólicas antissépticas 70% (setenta 

porcento) em formato de gel, espuma ou spray, para higienização das mãos, em 

todos os ambientes da instituição de ensino e em locais estratégicos e de fácil 

acesso, como entradas, saídas, corredores, elevadores, entre outros;   

IX. Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, 

tatames, entre outros;  

XI. Ofertar, sempre que possível, material individual e higienizado para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas;   

XII. Intensificar, quando possível, a utilização de iluminação natural (entrada de 

sol) e a manutenção de portas e janelas abertas para a ventilação natural do 

ambiente, tanto para salas de aulas, ambientes comuns e de deslocamento. Quando 

existir sistemas de climatização artificial e forem aplicáveis os Planos de 

Manutenção, Operação e Controle (PMOC), estes devem estar implementados e 

atualizados.   

XIII. Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que 

são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, cadeiras, 

puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada troca de turno e 

sempre que necessário.  

XIV. Higienizar os banheiros, lavatórios, vestiários e bebedouros antes da 

abertura, no intervalo do tempo do primeiro turno, após a troca de turno e no 

fechamento e sempre que necessário.  
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XV. Higienizar brinquedos, trocador (após cada troca de fralda), tapetes de 

estimulação e todos os objetos de uso comum antes do início das aulas de cada 

turno e sempre que necessário (brinquedos que não podem ser higienizados não 

devem ser utilizados).  

XVI. Retirar das salas os materiais que não serão utilizados, reduzindo a 

possibilidade de contaminação.  

XVII. Certificar-se de que o lixo seja removido a cada troca de turno e descartado 

com segurança.  

XVIII. Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, 

evitando o toque nas maçanetas e fechaduras.  

XIX. Evitar o uso de ventilador e aparelho de ar condicionado.  

XX. Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos 

de uso individual.  

XXI. Higienizar os materiais de trabalho, sempre que houver a necessidade de 

compartilhamento.  

XXII. Guardar os materiais de limpeza fora do alcance dos estudantes e das 

crianças.  

A higienização de materiais é uma atividade importante no controle da 

disseminação do COVID-19 na sua forma indireta, e esta pode ter grande potencial 

de contágio, requerendo cuidados especiais, tendo-se como recomendações:   

I. Orientar alunos e trabalhadores a higienizarem regularmente os aparelhos 

celulares com álcool 70% (setenta por cento) ou solução sanitizante de efeito similar, 

compatíveis com os respectivos aparelhos;   

II. Estabelecer metodologia e orientar alunos e trabalhadores a higienizarem, a 

cada troca de usuário, os computadores, tablets, equipamentos, instrumentos e 

materiais didáticos empregados em aulas práticas, de estudo ou pesquisa, com 

álcool 70% (setenta por cento) ou com soluções sanitizantes de efeito similar, 

compatíveis com os respectivos aparelhos, equipamentos ou instrumentos;   

III. Orientar alunos e trabalhadores a evitarem, sempre que possível, o 

compartilhamento de equipamentos, entre estes os celulares e materiais didáticos;   

IV. Reduzir a quantidade de materiais disponíveis nas salas, como livros e outros 

materiais didáticos, isolando-os na medida do possível, e mantendo apenas o que 

for estritamente necessário para as atividades didático-pedagógicas;  
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V. Manter os livros após sua utilização ou devolução por alunos em local arejado 

e somente retornar a sua estante e disponibilidade para nova utilização após três 

dias.  
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4 DIRETRIZES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR  

 

  

Estas diretrizes se destinam às atividades de Transporte Escolar da Rede 

Pública e Privada de Ensino, bem como ao Ensino Superior e Técnico, visando a 

orientar alunos, familiares, professores, motoristas, gestores e demais profissionais 

envolvidos neste transporte, quanto às medidas para a prevenção e mitigação da 

disseminação da COVID-19.     

 No retorno das atividades do Transporte Escolar da Rede Pública e Privada 

de Ensino, bem como do Ensino Superior e Técnico, recomenda-se a adoção das 

seguintes medidas:   

I. Limitar e controlar a lotação máxima de cada veículo da seguinte forma:   

 a) Veículo de passeio: resguardar intervalo de um assento vazio entre os 

passageiros nos bancos traseiros;  

b) Van (incluindo Kombi): resguardar intervalo de um assento vazio entre os 

passageiros em todos os bancos;   

c) Micro-ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite de um 

ocupante por assento, sendo vedado passageiros em pé;    

d) Ônibus: priorizar ocupação alternada dos assentos, até o limite de um ocupante 

por assento, sendo vedado passageiros em pé;    

e) Transporte Coletivo: adotará medidas já previstas pela SES;   

f) Em todas as modalidades de transporte, manter a obrigatoriedade de ocupar o 

mesmo lugar todos os dias, com registro dos ocupantes pelo monitor;   

g) A distribuição de estudantes nos assentos do ônibus deverá ser feita de forma a 

agrupar os alunos de uma mesma escola na mesma região do veículo, quando 

este atender a mais de um estabelecimento escolar no mesmo deslocamento;   

II. Adequar a frota de modo a compatibilizar o quantitativo de veículos com o de 

passageiros a serem transportados, respeitando a limitação definida para cada 

modalidade de transporte, inclusive disponibilizando linhas extras, se necessário;   

III. Ordenar as entradas e saídas dos passageiros de forma que, no embarque, 

os passageiros ocupem inicialmente as partes traseiras dos veículos, e que o 

desembarque inicie pelos passageiros dos bancos da parte dianteira;   

IV. Manter os basculantes e as janelas dos veículos abertas (exceto em dias de 

chuva/frio extremo), com amplitude que permita a troca de ar sem comprometer a 
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segurança dos passageiros. Caso o veículo disponha de sistema de ar condicionado 

com renovação de ar, esta deverá estar ativa, bem como a higienização e a 

substituição dos filtros deverá estar em conformidade com as recomendações dos 

fabricantes;  

V. Permitir que entrem e permaneçam nos veículos somente pessoas com 

máscara, quer sejam estudantes ou trabalhadores das escolas. Orientar estes 

usuários que se optarem por usar máscara de tecido, que seja em conformidade 

com o previsto na Portaria SES nº 224, de 03 de abril de 2020, ou outros 

regramentos que venham substituí-la;   

VI. Demarcar a distância de segurança de no mínimo 1,5 metros (um metro e 

meio) nas áreas de embarque e desembarque ou locais destinados para fila (na 

escola), evitando a aglomeração de pessoas;   

VII. Orientar que, nos pontos de embarque (distantes da escola), ocorrendo 

existência de formação de filas, os usuários mantenham a distância mínima de 1,5 

metros (um metro e meio) das demais pessoas;   

VIII. Padronizar procedimentos e operações de higienização, de forma que após 

cada itinerário/viagem, seja realizada a limpeza e desinfecção dos veículos 

utilizados no transporte;   

a) Higienizar apoios de braço, maçanetas, pegadores, janelas (vidros) e 

poltronas com álcool 70% ou produtos sanitizantes de efeitos similar, a cada 

finalização de viagem;   

b) Definir periodicidade para higienização interna completa do veículo, 

recomendando-se ao menos uma vez ao dia;   

IX. Disponibilizar álcool 70% ou sanitizantes de efeito similar para a higienização 

das mãos, no embarque e no interior do veículo;   

X. Afixar no espaldar de cada poltrona um encarte com as orientações aos 

passageiros sobre etiqueta da tosse, uso da máscara, higienização das mãos e 

distanciamento social;  

XI. Organizar e orientar escalonamento de horários de chegadas e saídas dos 

estudantes nas instituições de ensino, reduzindo a concentração deles no local.   

 

 

a) Medidas aos Servidores/Prestadores de Serviço:  
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Identificar previamente casos suspeitos da COVID-19 é uma importante ferramenta 

no controle da disseminação do vírus na comunidade escolar, e para tal recomenda-

se:   

I. Levar ao conhecimento dos profissionais do transporte escolar, quer sejam 

servidores ou prestadores de serviços (e aplicar no que couber), as medidas 

recomendadas para os demais profissionais voltados à atividade escolar;   

II. Orientar os trabalhadores do transporte escolar a informarem imediatamente ao 

estabelecimento, caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com 

pessoas sintomáticas, suspeitas ou confirmadas da COVID-19, aplicando para estes 

as mesmas condutas relacionadas aos outros trabalhadores da atividade escolar, no 

que se refere à elucidação diagnóstica, período de afastamento e notificação das 

autoridades sanitárias e epidemiológicas;  

III. Orientar para que motoristas, monitores e demais prestadores de serviço do 

transporte reforcem seus cuidados pessoais, lavando sempre as mãos com água 

e sabão e que, sistematicamente, utilizem o álcool 70% para higienização das 

mãos;    

IV. Reforçar, para os monitores, a importância da higienização sistemática das mãos;  

V. Disponibilizar máscaras para o condutor do veículo quanto para o monitor, 

durante todo o deslocamento (desde as entradas no veículo até o desembarque 

do último aluno).  Orientar estes profissionais que se optarem por usar máscara 

de tecido, que seja em conformidade com o previsto na Portaria SES nº 224, de 

03 de abril de 2020, ou outros regramentos que venham substituí-la;   

VI. Capacitar os trabalhadores do transporte escolar quanto à forma adequada de 

uso dos dispositivos de segurança sanitária (máscara, face shield), tanto para a 

colocação quanto para a retirada, troca, substituição, higienização e descarte;  

VII. Recomendar a troca de roupa pelos trabalhadores do transporte escolar ao 

final do expediente para retorno às suas residências;   

VIII. Notificar os prestadores de serviço quando houver confirmação de caso da 

COVID-19, bem como as pessoas que tiveram contato com este, em um raio de 

1,5 metros, em todos os ambientes em que a pessoa infectada tenha circulado;   

IX. Garantir que trabalhadores do transporte escolar estejam com seus calendários 

vacinais em dia.   

  

b) Medidas aos Pais/Responsáveis de Alunos/Estudantes:  



31 

  

I. Orientar aos pais que os estudantes deverão utilizar máscara facial como 

barreira, para a utilização do transporte, seguindo todas as orientações de uso já 

dispostas na Portaria SES n° 224, de 03 de abril de 2020;   

II. Solicitar aos pais/responsáveis que acompanhem/aguardem seus filhos no 

ponto de embarque, caso seja detectada febre este não poderá adentrar ao veículo 

e deverá buscar orientação com a Vigilância Epidemiológica Municipal;   

III. Realizar campanha de conscientização para que os pais/responsáveis priorizem 

o transporte próprio de seus filhos, visando a evitar o risco de contaminação dentro 

do transporte, orientando que não transportem passageiros fora do núcleo familiar.   

  

c) Medidas as Autoridades Fiscalizadoras:  

 I. Cabe aos órgãos de fiscalização municipal promoverem ações e operações que 

intensifiquem a fiscalização, sempre considerando o arcabouço legal pertinente em 

vigor; em especial:  a) Certificar-se que trabalhadores e estudantes conhecem as 

orientações relacionadas ao transporte escolar;   

b) Verificar se estudantes e trabalhadores fazem uso constante da máscara e os 

trabalhadores o uso do face shield, simultaneamente;  

c) Verificar a disponibilidade de álcool 70% nos veículos;   

 d) Certificar que todos os produtos utilizados tenham registro na ANVISA, quando 

couber.   

Considerando as recomendações descritas neste documento, sugere-se a 

realização de um processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica, 

visando a diagnosticar possíveis ajustes necessários, durante a aplicação da 

proposta de retorno, envolvendo a comunidade escolar.  
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5 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS  

 

 

O presente documento possui caráter orientativo e é composto por diretrizes 

que têm como objetivo nortear os estabelecimentos de ensino de forma a mitigar a 

disseminação do SARS Cov2 (COVID-19) no retorno de suas atividades presenciais, 

garantindo a autonomia dos sistemas, redes e unidades escolares para a 

organização do retorno às atividades presenciais, desde que respeitadas as 

diretrizes gerais.   

Para as unidades educacionais que atendem ao público-alvo dessa diretriz, a 

retomada de aulas presenciais, de maneira escalonada ou total, estará condicionada 

às orientações técnico-científicas da área da saúde e autorização da Secretaria 

Estadual de Saúde.   

Caberá às Redes de Ensino adequarem seu funcionamento de acordo com as 

seguintes orientações:   

- Fundamentação Legal 

- Constituição Federal 

- Lei 9394 /96 LDB  

- Lei Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; 

- Parecer CNE 05/2020 

- Parecer CNE  11/2020 

- Parecer CNE  11/2020 

- Portaria Nº 188/GM/MS 

- Resolução CNE /CP Nº 2, de 10 dezembro de 2020 

- Lei 18.032/2020, de 8 de dezembro de 2020 

- Decreto Estadual Nº 1.168, de 24 de fevereiro de 2021 

- Decreto Nº 1003 de 14 de dezembro de 2020 

- Portaria Conjunta SED/SES/DCSC Nº 750, de 25 de setembro de 2020 

- Portaria SES Nº 983/2020, de 03 de julho de 2020 

- Portaria Conjunta SES/SED Nº 168 de 18/02/2021 

- Resolução 001/2021, do Conselho Municipal de Educação de Massaranduba 

– SC, que dispõe sobre as diretrizes do Ensino Híbrido para a Rede Municipal de 

Ensino. 
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a) Garantia do Direito à Educação Básica  

As ações descritas abaixo têm como objetivo assegurar o direito à educação 

dos estudantes da rede municipal de Massaranduba:   

I. Assegurar o acesso e a permanência na Educação Básica;   

II. Assegurar a gestão democrática no planejamento de retomada das aulas 

presenciais;   

III. Adequar metodologias pedagógicas e implementar estratégias que garantam o 

acesso à aprendizagem aos estudantes;   

IV. Realizar o mapeamento dos estudantes que não apresentam as condições para 

o retorno às atividades escolares presenciais, para auxiliar na definição das 

estratégias de retomada;   

V. Realizar, para estudantes da educação especial, uma avaliação com a equipe 

pedagógica, gestão escolar, professores e professores AEE, colhendo a posição da 

família com relação ao retorno presencial, com foco na funcionalidade e autonomia, 

sendo garantida a continuidade das atividades remotas para os que estejam 

impossibilitados do retorno presencial;   

VI. Realizar o mapeamento dos estudantes que, apesar de receberam 

semanalmente as atividades impressas em suas residências e tiveram a 

oportunidade de realizá-las presencialmente e com acompanhamento de auxiliar na 

escola, e ainda assim não realizaram as atividades propostas;   

VII. Os estudantes retornarão à escola gradativamente, iniciando pelos últimos 

anos;  

VIII. Assegurar as atividades escolares não presenciais aos estudantes que não 

poderão retornar presencialmente seja por pertencer ao grupo de risco ou por opção 

da família;    

IX. Orientar, quando couber, os estudantes que retornarem às atividades 

presenciais para que, obrigatoriamente, cumpram de forma concomitante as 

atividades do regime de ensino não presencial;  

X. Realizar busca ativa dos estudantes que não retornaram para as atividades 

presenciais e/ou não estão realizando as atividades não presenciais;  

XI. Definir estratégias de apoio pedagógico aos estudantes que não 

acompanharam ou não conseguiram acompanhar significativamente os 

conhecimentos durante as atividades não presenciais propostas, a partir do 

resultado da avaliação diagnóstica realizada em cada estabelecimento de ensino, a 
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fim de organizar o atendimento e mapear a quantidade e as dificuldades dos 

estudantes;  

XII. Definir estratégias para as aulas de Educação Física, conforme a 

disponibilidade de cada estabelecimento de ensino, respeitando todas as normas 

sanitárias de prevenção ao COVID-19.  

XIII. Divulgar amplamente, para toda a comunidade escolar, as estratégias 

pedagógicas adotadas pela Rede de Ensino e/ou unidade escolar, a fim de 

promover seu engajamento na realização das atividades presenciais e não 

presenciais, enquanto perdurar o regime especial de educação decorrente da 

pandemia COVID-19;   

XIV. Oferecer acesso à internet, dispositivos eletrônicos e infraestrutura na escola, 

para aqueles que não possuem acesso, mediante agendamento de horários para 

evitar aglomerações;  

XV. Estabelecer planejamento organizacional: alimentação, transporte, higiene, 

monitoramento e comunicação, gestão de pessoas e pedagógico adaptativo, visto 

que a volta às aulas deve ser gradual, por etapas ou níveis, conforme determinações 

sanitárias;   

XVI. Prever, quando necessário, apoio psicossocial a estudantes, familiares e 

profissionais da educação.   

  

b) Calendário Escolar  

As ações descritas abaixo objetivam dar recomendações para a efetivação do 

calendário escolar.  

I. Garantir a validação das atividades não presenciais para cômputo do 

cumprimento da carga horária mínima legal vigente estipulada para cada etapa e 

modalidade de ensino;  

II. Observar as diretrizes sanitárias na elaboração do novo calendário escolar;  

III. Organizar e estabelecer calendário e quadro de horários flexível envolvendo a 

comunidade escolar na reestruturação destes;  

IV. Envidar esforços na reestruturação do calendário, a fim de estabelecer períodos 

de recesso e/ou férias escolares;  

V. Adotar, caso seja necessário, novas estruturas de organização escolar previstas 

na LDB e nas Diretrizes Curriculares Nacionais.   
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c) Organização Curricular do Ensino Fundamental  

As ações descritas abaixo têm o intuito de planejar o ensino municipal com 

relação à organização curricular.   

I. Garantir o planejamento da avaliação diagnóstica individual no retorno dos 

estudantes as escolas e durante o processo de ensino aprendizagem a fim de 

verificar o nível de aprendizagem em que os estudantes se encontram;  

II. Garantir o planejamento da avaliação formativa a fim de identificar as dificuldades 

ou progressos com relação às aprendizagens, possibilitando fazer reajustes nos 

objetivos, no conteúdo programático, nas estratégias de implementação ou em 

outros aspectos, viabilizando as ações propostas no planejamento;  

III.  Adequar os critérios de promoção dos estudantes, as avaliações para efeito de 

decisões de final de ciclo e os critérios de reprovação, observadas as normas 

vigentes;  

IV. Elaborar instrumentos de avaliação diagnóstica que atendam às especificidades 

dos estudantes e não reforcem ainda mais as desigualdades educacionais;   

V. Promover a reorganização curricular, selecionando os conteúdos essenciais, a fim 

de oportunizar efetivamente o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.  

VI. Redefinir as estratégias do processo pedagógico e os objetivos de 

aprendizagem, tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Currículo 

Base do Território Catarinense (CBTC) e as Diretrizes Curriculares Municipais, 

assim constituindo uma continuidade da aprendizagem no percurso formativo;   

VII. Promover o aprimoramento do uso das TICs nas propostas pedagógicas;   

VIII. Reforçar a importância do planejamento pedagógico interdisciplinar, professor 

regente entre suas disciplinas, parceria entre professores de áreas de 

conhecimentos distintas;  

IX. Adequar o Projeto Político-Pedagógico considerando o contexto vigente e as 

normatizações estabelecidas:  

 Adequar metodologias pedagógicas e implementar estratégias que garantam o 

acesso à aprendizagem aos estudantes.  

 Estabelecer que os objetivos de aprendizagem e as habilidades previstas para 

serem desenvolvidas no regime presencial (híbrido), conforme reorganização 

curricular, 2020-2021.  
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 Prever um processo de adaptação e revisão do currículo do Ensino Fundamental 

considerando o continuum curricular 2020 – 2021 para identificar até onde as 

crianças conseguiram avançar e quais as dificuldades precisam ser sanadas.  

 Manter, até que todos possam retornar a escola normalmente, o Sistema Híbrido 

de Ensino (remoto e presencial/remoto).  

X. Promover a autonomia da escola quanto a sua organização, em consonância 

com as determinações vigentes da Secretaria da Educação;   

XI. Adotar estratégias eficientes para a recuperação da aprendizagem, 

principalmente dos estudantes em risco de trabalho infantil, violência doméstica e 

vulnerabilidade social, englobando a falta de acesso a computadores, celulares, 

internet, livros e orientação familiar;   

XII. Promover atividades educativas sobre higienização e etiqueta respiratória;   

XIII. Desenvolver estratégias pedagógicas de prevenção à COVID-19 de forma a 

estimular os estudantes e servidores a se apropriarem dos conceitos estabelecidos 

nas diretrizes sanitárias;   

XIV. Estimular estudantes e servidores a se tornarem agentes multiplicadores de 

prevenção da COVID-19 na comunidade escolar e local.   

  

d) Formação Continuada  

 I. Promover a formação dos professores, auxiliares de sala, coordenadores 

pedagógicos e diretores com foco no planejamento alinhado à BNCC, ao CBTC e ao 

Currículo Municipal, novas propostas pedagógicas, avaliação diagnóstica e 

processual, avaliação na perspectiva do percurso formativo, uso das TICs, cuidados 

de higiene e saúde, etc.  

Considerando as recomendações descritas neste documento, sugere-se a 

realização de um processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica, 

visando a diagnosticar possíveis ajustes necessários, durante a aplicação da 

proposta de retorno, envolvendo a comunidade escolar.  

  

e) Atenção especial à Educação Infantil  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a 

Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos em seus aspectos físico, 
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psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.   

É a fase das primeiras descobertas, da curiosidade, do cuidar, do brincar e da 

aprendizagem com afeto. Essa etapa da escolaridade possui muitas especificidades, 

trazendo à luz a necessidade de elaboração de recomendações direcionadas, que 

abarcam a rotina das crianças de zero a cinco anos de idade.   

O retorno dessas crianças aos estabelecimentos de Educação Infantil requer 

atenção especial e exige integração dos profissionais e das famílias para que as 

orientações e informações sejam compartilhadas de forma eficiente.   

O contato dos profissionais da educação com as crianças dessa faixa etária é 

de muita proximidade, o que exige redobrar os cuidados já elencados. Cabe 

destacar que está contraindicado o uso de máscaras por crianças com idade inferior 

a dois anos e por aquelas que apresentem dificuldade em removê-la.   

Como regra, brinquedos, trocadores (em creches) e os espaços comuns 

devem ser higienizados com maior frequência logo após o uso. Materiais que não 

podem ser higienizados não devem ser utilizados para atividades pedagógicas ou 

lúdicas.   

Além disso, torna-se necessário:   

1. Repensar a organização das salas de aula, dispensando materiais e mobiliário 

que não sejam essenciais e brinquedos de difícil higienização e fácil contaminação;   

2. Utilizar recursos lúdicos para sinalizar as rotas a serem seguidas pelas crianças, 

para ensiná-las sobre as distâncias que precisam respeitar e sobre bons hábitos de 

saúde e de higiene;   

3. Reforçar, por meio de músicas ou brincadeiras, a maneira correta de tossir ou 

espirrar;   

4. Buscar variações de brincadeiras dirigidas, individuais e coletivas que possam ser 

feitas a distância, tais como mímicas, peteca, corrida de obstáculos, entre outras;   

5. Pensar em kits, caixas ou sacolas transparentes, com brinquedos para cada 

criança, evitando-se o compartilhamento dos objetos;   

6. Proporcionar uma roda de conversa sobre o coronavírus (respeitando-se o 

distanciamento), deixar que as crianças demonstrem suas dúvidas, seus medos e 

suas impressões acerca do tema; o(a) professor(a) deve ter uma escuta atenta para 

aproveitar ao máximo as manifestações das crianças, explorando as mais diversas 

temáticas que sejam produzidas;   
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7. Fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e profissionais da 

educação infantil sobre medidas de segurança relativas à Covid-19, evitando a 

proliferação de notícias falsas sobre a pandemia;   

8. Orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter a criança em casa 

quando ela apresentar algum sintoma da doença;   

9. Perguntar aos pais ou responsáveis se a criança apresentou, nas últimas 24 

horas, algum sintoma suspeito, tais como febre, calafrios, tosse, falta de ar, diarreia, 

falta de olfato ou paladar, dor de cabeça, dor de garganta e, caso afirmativo, orientar 

a família a se dirigir a um atendimento de saúde, ficando o retorno da criança à 

escola condicionado à sua melhora;   

10. Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis sobre a 

realização das atividades educacionais com as crianças;   

11. Organizar cuidadosamente a entrada e saída dos pais ou responsáveis na 

escola, sempre observando o uso de máscaras;   

12. Fazer a aferição da temperatura na entrada da escola, tomando como 

referência que a temperatura não poderá ser igual ou superior a 37,5º C;   

13. Procurar intercalar horários de entrada e saída das turmas para reduzir a 

quantidade de crianças circulando em um mesmo momento;   

14. Evitar juntar crianças de turmas diferentes, trabalhando sempre com 

pequenos grupos fixos;   

15. Colocar os berços, no caso de creches, em posição que respeite o 

distanciamento mínimo de 1,5 metro entre eles;   

16. Organizar os colchonetes de forma invertida, pés e cabeças alternadamente, 

e com distância mínima de 1,5 metro entre eles; aproveitar o momento para pedir às 

crianças que ajudem a colocar seus lençóis, ressaltando a importância de não 

compartilhar seus objetos;   

17. Usar luvas descartáveis no momento da higienização da criança, sendo 

obrigatório o seu descarte a cada criança atendida;   

18. Sugerir aos pais ou responsáveis que não deixem as crianças levarem 

brinquedos de casa para a escola;   

19. Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal entre as crianças;   

20. Lavar todos os utensílios utilizados pelas crianças e bebês (em creches) 

imediatamente após o uso;   
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21. Higienizar todos os materiais recebidos pela instituição antes de serem 

guardados;   

22. Organizar o refeitório das crianças prevendo a distância mínima de 1 metro 

entre elas, não sendo permitido realizar as refeições dentro das salas de aulas;   

23. Preparar e servir alimentos utilizando EPIs, seguindo rigorosamente os 

protocolos de higiene e manipulação dos alimentos, de acordo com os cuidados 

relativos à educação alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos, 

elaborados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);   

24. Utilizar espaços fechados voltados para recreação conforme escalonamento 

entre as turmas; os espaços abertos poderão ser utilizados por mais de uma turma 

simultaneamente, desde que haja espaço suficiente para manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro entre as crianças;   

25. Acondicionar o lixo fora do alcance das crianças, em lixeiras fechadas sem 

dispositivo manual de abertura; no caso dos EPIs, o descarte deverá ocorrer em 

lixeira específica;   

26. Evitar aglomeração de pessoas na entrada e no interior da escola, 

restringindo também a realização de comemorações e apresentações culturais, com 

o intuito de mitigar a transmissão do SARS-Cov-2;   

27. Procurar disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da 

educação;   

28. Para profissionais que atuam com crianças pequenas, recomenda-se o uso 

de proteção facial para evitar o contato com secreções.   

29. Estimular as atividades pedagógicas não presenciais, por meio de orientação 

às famílias, disponibilizando diferentes estratégias para reforçar os períodos de 

interação com as crianças fora do ambiente escolar, em conformidade com a 

regulamentação do Conselho Nacional de Educação (CNE).  

Após longo período de afastamento, o retorno às atividades presenciais será 

uma nova adaptação para as crianças, momento difícil para muitas delas, que 

poderá gerar choro, irritabilidade e até agressividade por parte de algumas. Orienta-

se pensar em estratégias de acolhimento utilizando atividades lúdicas. É 

interessante conversar com as famílias antes do retorno para averiguar possíveis 

experiências traumáticas vividas no período de isolamento social, que poderão 



40 

  

dificultar o período de readaptação. Naturalmente, o Conselho Tutelar deverá ser 

acionado caso haja suspeita de violências físicas ou psicológicas.   

Como estratégia de orientação para as crianças, podem ser apresentados 

vídeos curtos sobre a Covid-19 (o que é, como funciona, como se prevenir), como se 

higienizar corretamente e até mesmo sobre o uso correto da máscara, pois, ainda 

que muitas crianças não precisem utilizá-la, elas podem ensinar e cobrar seus 

familiares. Em geral, as crianças adoram replicar informações novas que aprendem 

na escola.   

Na eventualidade de uma criança apresentar algum sintoma de doença 

durante a permanência na escola, ela deverá aguardar pelo pai ou responsável em 

um ambiente separado dos demais alunos, devendo o caso ser registrado em livro 

de ocorrência.   

A participação direta das famílias das crianças da educação infantil nesse 

período de retorno é condição primordial para garantir o sucesso da adaptação de 

todos às novas regras de convivência. Desse modo, deve ser mantida comunicação 

direta, aberta e clara com as famílias sobre o momento do retorno, suas implicações, 

exigências e riscos, possibilitando que elas decidam com mais cautela sobre permitir 

ou não o retorno de suas crianças. É importante ouvir e sanar suas dúvidas e 

anseios, transmitindo sempre informações atualizadas e de fontes oficiais sobre a 

pandemia, a fim de evitar a proliferação de informações inverídicas e calamitosas.   

Além disso, recomenda-se que os objetos pessoais da criança sejam 

nomeados, bem como suas mochilas, vestimentas e fraldas, a fim de evitar a troca 

no momento de sua utilização, tendo em vista que crianças pequenas nem sempre 

reconhecem seus pertences. Na mochila da criança deverão ser enviadas no mínimo 

três mudas de roupas, para a troca na chegada, após o banho e para o caso de 

algum imprevisto; sacolas plásticas também são necessárias para o armazenamento 

de roupas e calçados sujos. Orientar familiares que as roupas e calçados utilizados 

devem ser retirados no mesmo dia da mochila e higienizados antes do próximo uso.  

Adicionalmente, para maior efetividade das ações, recomenda-se:   

1. Solicitar apoio das famílias para conversar com as crianças sobre o 

distanciamento, o não compartilhamento de brinquedos, talheres e objetos em geral;   

2. Conversar também sobre o motivo pelo qual os adultos estarão diferentes, com 

máscaras e protetores faciais, na tentativa de amenizar o estranhamento;  
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3. Manter uma agenda ou caderno na mochila como forma de comunicação entre 

instituição e famílias, bem como usar contatos via mídias sociais, para reduzir a 

necessidade de contato físico;   

4. Manter os dados pessoais das crianças atualizados nas secretarias das escolas, 

principalmente os telefones de contato com pais ou responsáveis;   

5. Orientar as famílias sobre respeitar o distanciamento, o momento da aferição de 

temperatura, o uso correto da máscara e a higienização constante das mãos, até 

mesmo para servir de exemplo para as crianças;   

6. Solicitar que a instituição seja informada sobre casos de acometimento pela 

Covid-19 em membros da família, ou pessoas com as quais tenham tido contato, e 

manter a criança em casa;   

7. Informar às famílias sobre os postos de atendimento e unidades de saúde mais 

próximos na região do entorno da escola.  

  

Fonte: https://www.gov.br/mec/pt-

br/assuntos/GuiaderetornodasAtividadesPresenciaisnaEducaoBsica.pdf  
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6 REGRAS PARA MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO  

 

 

Orientar pais, responsáveis e estudantes sobre as regras de funcionamento 

da unidade escolar na reabertura.  

Orientar os estudantes, profissionais da educação e funcionários quanto às 

medidas de prevenção.  

Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais (escrito e por 

imagem) nas unidades escolares.  

Compartilhar os protocolos de higiene da lavagem das mãos e as regras de 

etiqueta respiratória.  

Afixar orientações (escrito e por imagens) do uso do bebedouro para 

abastecimento da garrafa individual.  

Esclarecer para comunidade escolar os protocolos a serem seguidos em caso 

de suspeita ou confirmação de COVID-19.  

Orientar para a imediata comunicação à unidade escolar, quando houver a 

suspeita ou confirmação da Covid-19 (estudantes, professores, funcionários e 

outros).  

Realizar a busca ativa das pessoas que tiveram contato na unidade escolar 

com o indivíduo positivo para COVID-19, e comunicá-la.  

Manter em afastamento, conforme o período de tempo determinado pelas 

autoridades sanitárias, os casos de confirmação de Covid-19 ou suspeita (os 

estudantes, profissionais da educação ou funcionários) ou conforme atestado 

médico.  

Realizar ações permanentes de sensibilização dos estudantes, pais ou 

responsáveis.  
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7 MAPEAMENTO E CONTROLE  

 

 

Realizar pesquisa com os pais e ou responsáveis para identificar os 

estudantes que se enquadram em grupo de risco ou que residem com familiar que 

constitui grupo de risco. (grupos de risco: pessoas com 60 anos ou mais; doenças 

crônicas (cardiopatias, diabetes, hipertensão, imunossupressores), gestantes de alto 

risco, entre outros, conforme Decreto SC/525/2020);   

Levantar previamente o número de estudantes que constituem grupo de risco 

ou que não apresentam condições para o retorno às atividades presenciais.  

Mapear os estudantes que não tiveram acesso às atividades não presenciais e 

daqueles que tiveram o acesso, mas não realizaram as atividades propostas.   

Fazer um levantamento prévio dos professores e demais funcionários que 

constituem grupo de risco.    

Realizar o controle de frequência dos estudantes no Sistema Híbrido de 

Ensino (se houver) com registro no diário de classe.   

Monitorar a frequência dos estudantes, principalmente os que estiverem em 

atendimento remoto no Sistema Híbrido de Ensino.   

Identificar o estudante que não realiza e entrega as atividades propostas pelo 

professor.    

Realizar a busca ativa dos estudantes definidos para a volta às aulas e que 

não retornaram para as atividades presenciais (de acordo com o termo de 

responsabilização) e/ou não estão realizando e entregando as atividades 

pedagógicas.  

Preencher o formulário da Busca Ativa, conforme orientações do setor 

responsável.    
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8 ATENDIMENTO  

 

 

Estabelecer termo de responsabilização dos pais e/ou responsáveis para 

frequência em Sistema Híbrido de Ensino.   

Solicitar termo de responsabilização de frequência em Sistema Híbrido de 

Ensino assinado por pais e ou responsáveis.   

Organizar o horário de atendimento considerando o contingente de pessoal 

(recurso humano) disponível e o número de estudantes, obedecendo as regras de 

higienização e distanciamento.  

Considerar na organização de horário a carga horária definida para o 

atendimento presencial, a carga horária do professor e a oferta de ensino remoto.    

Atender o número de estudantes matriculados em cada turma, respeitando 

para a distribuição dos estudantes as regras de distanciamento estabelecidas pela 

autoridade sanitária.    

Organizar o horário de atendimento aos estudantes.  

Considerar para a definição da organização dos grupos de atendimento as 

deliberações dos órgãos de controle sanitário.   

Priorizar os estudantes que não tiveram condições de realizar as atividades 

propostas, respectivamente.    

Atender na sequência os estudantes que apresentam dificuldades de 

aprendizagem (conforme avaliação diagnóstica).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

  

9 ACOLHIMENTO E COMUNICAÇÃO  

  

 

Elaborar um Plano de Acolhimento, utilizando, se possível como referência, o 

levantamento de informações sobre o período de afastamento dos estudantes.  

 Divulgar o Plano de Acolhimento na comunidade escolar, a fim de proporcionar um 

retorno seguro e acolhedor.   

Comunicar e esclarecer à comunidade escolar sobre a organização e o 

funcionamento do sistema híbrido de ensino antes do regresso às aulas, a fim de 

promover seu engajamento na realização das atividades presenciais e não 

presenciais, enquanto perdurar o regime especial de educação decorrente da 

pandemia COVID-19.  

Preparar ambiente acolhedor para a recepção da comunidade escolar.   

 Promover reuniões, palestras e diálogos, com os funcionários a fim de 

fortalecer a saúde mental da equipe, antes e durante o período de retorno às aulas.  

Informar a comunidade escolar sobre todas as Medidas Sanitárias adotadas 

para o período de pandemia, antes do retorno às aulas.  

Orientar estudantes, profissionais da educação e funcionários quanto às 

medidas de prevenção, antes do retorno às aulas.  

Realizar formação com funcionários sobre as Medidas Sanitárias, antes do 

período de retorno às aulas.   

Realizar ações permanentes de sensibilização sobre as medidas sanitárias 

para toda a comunidade escolar.  

Afixar as medidas de prevenção de saúde sanitária (escrito e por imagens) 

por meio de materiais visuais nas unidades escolares antes do início das aulas e 

manter exposto pelo período necessário.  

Afixar no quadro de gestão a vista o calendário escolar e o cronograma de 

atividades presenciais e remotas do estabelecimento de ensino, antes do retorno às 

aulas, atualizando durante o ano letivo.   

Comunicar de forma eficiente pais e ou responsáveis sobre qualquer 

alteração no cronograma de atendimento ou na rotina do estabelecimento de ensino.   

Orientar os profissionais, pais e ou responsáveis e estudantes sobre as regras 

de funcionamento da unidade escolar na reabertura.    
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Acompanhar e monitorar os processos implantados e implementados na rotina 

de organização e funcionamento da unidade escolar.   
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10 MEDIDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E CONDUÇÃO DE CASOS SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS PARA COVID-19  

 

 

Identificar previamente casos suspeitos de COVID-19 é uma importante 

ferramenta no controle da disseminação do vírus na comunidade escolar, e para tal 

recomenda-se:  

I. Orientar os trabalhadores e alunos a informar imediatamente ao responsável 

pelo estabelecimento de ensino ou ao profissional de referência no estabelecimento, 

caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas 

sintomáticas, suspeitas ou confirmadas com COVID-19;  

II. Realizar observação/monitoramento diário dos trabalhadores e alunos com 

sintomas de síndrome gripal, em todos os turnos;   

III. Selecionar e treinar trabalhadores para conduzirem as ações quando se 

depararem com indivíduo com síndrome gripal, de forma a se protegerem e 

protegerem a comunidade escolar de possível contaminação;   

IV. Organizar o estabelecimento escolar de forma a disponibilizar uma sala de 

isolamento para casos que apresentem sintomas de síndrome gripal para que 

permaneçam até serem tomadas as medidas necessárias;  

V. Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os 

sintomas gripais, e realizar as seguintes ações:  

a) se aluno menor de idade, comunicar imediatamente aos pais ou responsáveis, 

mantendo-o em área segregada de outros alunos, sob supervisão de um 

responsável trabalhador da instituição, respeitando às medidas de distanciamento e 

utilização de EPI, aguardando a presença dos pais ou responsáveis para os devidos 

encaminhamentos pelos familiares ou responsáveis; b) se aluno maior de idade, 

mantê-lo em área segregada, com acompanhamento de um trabalhador do 

estabelecimento, respeitando às medidas de distanciamento e utilização de EPI até 

a definição dos encaminhamentos; c) se trabalhador (inclusive professor) afastá-lo 

imediatamente das suas atividades até elucidação do diagnóstico;  

VI. Definir fluxos claros de condução e saída dos casos suspeitos da sala de 

isolamento e do estabelecimento escolar;  

VII. Notificar imediatamente casos suspeitos para a Vigilância Epidemiológica 

local, para orientações e encaminhamentos;   
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VIII. Reforçar a limpeza dos objetos e das superfícies utilizadas pelo caso 

suspeito, bem como da área de isolamento;   

IX. Para os casos confirmados para COVID-19, tanto de alunos quanto 

trabalhadores, é recomendável afastamento prescrito pelo profissional da saúde, 

podendo retornar às atividades após este período. Demais casos, seguir orientações 

dos órgãos superiores.  

X. Para a(s) turma(s) do(s) professor(res) ou aluno(s) suspeitos ou confirmados 

do COVID-19, recomenda-se seguir orientações dos órgãos superiores da área da 

saúde, e deverão ser cientificados dos fatos;   

XI. Para as turmas dos alunos que coabitam ou tiveram outras formas de 

contatos com pessoas com diagnóstico de infecção pelo COVID-19, recomenda-se 

seguir orientações dos órgãos superiores da área da saúde, e deverão ser 

cientificados dos fatos.  

XII. Questionar aos trabalhadores e alunos dos estabelecimentos escolares se 

coabitam ou têm outras formas de contatos com pessoas suspeitas ou sabidamente 

com diagnóstico de infecção pelo COVID-19. Caso a resposta seja positiva, tomar as 

ações cabíveis acima descritas.  

XIII. Garantir a notificação da rede de saúde do município de residência, no caso 

de trabalhadores   e   alunos   que   residam   em   outros   municípios;    

XIV. Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os trabalhadores e 

alunos afastados para isolamento por COVID-19;   

XV. Garantir, sem prejuízos de aprendizagem ou salarial, o retorno dos alunos ou 

trabalhadores somente após a alta e a autorização da área da saúde;   

XVI. Monitorar o retorno dos alunos após a alta e a autorização da área da saúde, 

evitando evasão e abandono escolar.   

Considerando as recomendações descritas neste documento, sugere-se a realização 

de um processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica, visando a 

diagnosticar possíveis ajustes necessários, durante a aplicação da proposta de 

retorno, envolvendo a comunidade escolar.  
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 ANEXO I  

   

 

Eu, devidamente qualificado abaixo, na condição de Servidor Público 

Municipal, atesto para os devidos fins que faço parte de grupo de risco (COVID-19), 

conforme declarado a seguir:  

 Declaro, ainda, que estou ciente que a inveracidade da informação contida 

neste documento, por mim firmado, constitui prática de infração disciplinar, passível 

de punição na forma da lei.  

  

Massaranduba, _____ de ______________________ de 20____.  

  

  

________________________________  

Assinatura Servidor Requerente  

 

 

  

Servidor Requerente: ______________________________________________   

CPF: ____________________________  Matrícula: ______________________  

Cargo-Função: ___________________________________________________   

Local de Trabalho: ________________________________________________   

 

  

Tem mais de 60 (sessenta) Anos?    (   ) Sim    (   ) Não  

Está grávida?          (   ) Sim    (   ) Não  

Tem doenças respiratórias?     (   ) Sim    (   ) Não  

Tem diabetes?        (   ) Sim    (   ) Não  

Tem alguma doença crônica?  

Quais: ____________________  

  (   ) Sim    (   ) Não  

 

Faz uso de imunossupressores?  

  (   ) Sim    (   ) Não  

Quais: ____________________  
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