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APRESENTAÇÃO
O retorno as atividades presenciais, nas Escolas, se torna premente. As
instituições que representam a Educação e a Saúde, como, OMS, UNESCO, UNICEF,
MEC, CNE, orientam que, ouvindo as autoridades sanitárias locais, as aulas
presenciais sejam retomadas com observações as cautelas, à segurança e com a
avaliação de riscos e níveis locais.
Apontam para o grande déficit de aprendizagem já recorrente na Educação
Brasileira, e, principalmente, neste último ano, com o Ensino Remoto. Contudo, o
ponto mais crucial do chamamento à volta presencial, recai sob o número da evasão
escolar. Apesar de estarmos empreendendo uma busca ativa constante, ainda perdura a
ausência de alunos nas atividades remotas e o fato de estarem acomodados nas suas
residências, e com resistência ao ensino na própria escola.
Os números não contestam essa realidade e preocupação, se apresentam claros e
evidentes, apontando para uma perda quase irreparável na aprendizagem de nossas
crianças e adolescentes, isto é fato. Como é fato também a questão da vacinação dos
profissionais da educação, que está ocorrendo, aqui, no município, todos já tomaram a
primeira dose, estando no aguardo da segunda, para o inicio de setembro. O novo
Decreto do Governo do estado aponta em um dos seus artigos à volta das aulas
presenciais, como também que esses profissionais devem ter um intervalo de 29 dias,
para a volta mais segura.
Nesse contexto, iniciaremos os estudos, juntamente com as escolas, de forma
coletiva, (com todas), e de forma individual, (com cada uma), para analisarmos, ponto
a ponto, esse retorno gradual. Para tanto, apresentamos o presente protocolo, que será
por todos visto, modificado, onde for o caso, estabelecido como uma determinação
Municipal, depois de ouvir os órgãos de saúde, locais.
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PROTOCOLO MUNICIPAL DE RETORNO ÁS AULAS PRESENCIAIS:
Considerando o cenário de que em crianças e adolescentes, principais atores
das Rede de Ensino, a doença transmitida pelo COVID-19, é menos prevalente, muitas
vezes assintomáticas, no entanto, devido a confirmação de ser com maior severidade
em idade mais avançada, existe o riscos de contágio. O processo de flexibilização para
um possível retorno as aulas presenciais, requer que as escolas estejam preparadas para
prevenir essa transmissão, portanto, é necessário construirmos, juntamente com a
saúde e a sociedade, uma junção de forças para termos um espaço de promoção e
prevenção.
1. DISTANCIAMENTO SOCIAL

Garantir que todos os funcionários administrativos, professores e demais servidores
tenham feito auto quarentena de 14 dias antes de retornarem às atividades e já
vacinados com a 2ª dose.
Usar o maior número possível de entradas no estabelecimento para garantir maior
distanciamento: entrada por turma, fila indiana, marcação no chão ou outra solução
viável à escola. Todos os ambientes devem ser mantidos preferencialmente abertos,
arejados e ventilados, de forma natural.
Caso o uso de aparelhos de ar condicionado seja necessário, os componentes do
sistema de climatização como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e
dutos, devem ser mantidos limpos de forma a evitar a difusão ou multiplicação de
agentes nocivos à saúde humana e manter a qualidade interna do ar.
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Promover diferentes intervalos de entrada, saída e alimentação entre as turmas, com o
objetivo de evitar aglomerações.
Adiar a realização de eventos presenciais (comemoração de datas festivas) em que
esteja prevista grande concentração de pessoas. Caso seja justificada a extrema
necessidade, a realização acontecerá em áreas abertas e ventiladas, respeitando os
limites de pessoas conforme Notas Técnicas e Decretos Municipais e Estaduais.
Organizar grupos ou equipes de trabalho para reduzir a interação entre os grupos. A
organização dos trabalhadores em pequenas equipes ou grupos de trabalho ajudará a
minimizar a interrupção do trabalho no caso de um trabalhador apresentar sintomas de
covid-19.

Incentivar os estudantes, trabalhadores em educação e colaboradores dos
estabelecimentos de ensino a evitarem contatos muito próximos, como apertos de
mãos, beijos e abraços.
Manter lugares fixos para os estudantes em sala de aula.
Reuniões e encontros pedagógicos devem ser realizados de forma virtual, ou, com o
distanciamento necessário, caso necessite, de forma presencial.
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2. DISTANCIAMENTO SOCIAL

1,00 m

Manter pelo menos 1,00 m (um metro) de distância entre os estudantes, trabalhadores
em educação e colaboradores em todos os ambientes do estabelecimento de ensino.
Estabelecer o número de estudantes por turma, observando rigorosamente as normas
de distanciamento de 1,00 (um metro) entre as carteiras escolares, reduzindo a
quantidade de estudantes. Devem ainda disponibilizar cadeiras em quantidade
compatível à ocupação máxima de 50% e distanciamento.
Demarcar no chão o espaço nas filas, de modo a garantir a distância mínima de 1,00
(um metro) no atendimento ao público.
Estabelecer distanciamento de 1,00 m (um metro) entre os estudantes no momento da
refeição.
Marcar a distância mínima de 1,00 (um metro) nas filas se houver necessidade para os
estudantes.
Promover marcação de lugares nos refeitórios, onde houver, para minimizar a
movimentação.
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Reorganização dos demais espaços escolares (biblioteca, laboratórios, área de esporte,
áreas de trabalho etc.)
Aproveitar, quando possível, espaços ao ar livre para as atividades presenciais,
mantendo o distanciamento de 1,00 m (um metro).
A distância entre os estudantes e profissionais deve ser mantida nos casos de práticas
conjuntas, como nas aulas de Educação Física. Não devem acontecer atividades que
requeiram maior proximidade e compartilhamento de objetos de uso coletivo.
Os funcionários de serviços gerais, cozinha, secretaria, vigias e portaria, professores e
gestores escolares, já passaram por treinamento com informações básicas a respeito da
Pandemia COVID-19 e seus protocolos, realizado em novembro de 2020, através do
Programa Saúde na Escola.
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3. HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR

Reforçar a limpeza e a desinfecção das superfícies mais tocadas (mesas, teclados,
maçanetas, botões etc.), pelo menos duas vezes ao dia.
Equipamentos de uso, como computadores, teclados, mouses devem ser higienizados a
cada uso. Preferencialmente, cada participante deve ter seu próprio fone e microfone.
Não havendo, é aconselhável não realizar atividades que demandem fone e ou
microfone.
Observar a higienização adequada de objetos utilizados durante as aulas e
apresentações na escola, sempre que houver a necessidade de compartilhamento por
outro trabalhador em educação e colaboradores.
Evitar material de uso coletivo, que exija passagem ou compartilhamento entre os
participantes.
Promover a limpeza três vezes ao dia dos ambientes comuns utilizados por diferentes
grupos, pelo menos uma vez por período. A frequência de limpeza e desinfecção deve
ser aumentada a depender do dimensionamento do local e do número de pessoas.
A limpeza e desinfecção dos sanitários deve ser intensificada. Deve-se sempre, na
presença de secreções orgânicas, remover o excesso com papel toalha e, somente após,
proceder a limpeza com água e sabão; finalizada esta etapa, deve-se realizar a
desinfecção do local.
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O horário escolar deve prever intervalo suficiente entre as aulas para higienização
completa de todos os ambientes da sala de aula.
Utilizar solução higienizadora para limpeza dos calçados na entrada dos
estabelecimentos de ensino, inclusive podendo ser utilizados tapetes.
Lavar os tapetes utilizados diariamente, ao final do expediente.
Deve haver locais para higienização das mãos com álcool 70% antes de entrar e sair do
ambiente escolar.

Os borrifadores de álcool 70% abastecidos não devem ser mantidos próximos a
equipamentos e fontes geradores de calor, pois podem ocasionar incêndios.
Nas pias destinadas à higienização das mãos, devem ser disponibilizados sabão líquido
antisséptico, papel toalha, álcool 70% e lixeira sem contato manual.
Os dispensadores de água dos bebedouros que exijam a aproximação da boca como
ponto de saída da água devem ser bloqueados.
Cada aluno deve levar sua garrafa ou copo para a escola ou ser disponibilizado copos
descartáveis no local, sem compartilhá-los em hipótese alguma, mesmo entre
indivíduos da mesma família.
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As cozinhas ou outros estabelecimentos de alimentação devem desenvolver atividades
priorizando o distanciamento entre as pessoas e disponibilizar boas práticas de higiene.
Obedecer rigorosamente aos cuidados no preparo e distribuição da alimentação
escolar: uniformes, máscaras, luvas, talheres etc.
Orientar e supervisionar o recebimento e armazenamento adequado de alimentos
trazidos de casa (limpeza da embalagem antes de armazenamento na escola).
Higienizar grandes superfícies com os seguintes produtos: hipoclorito de sódio a 0.1%;
alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%; dicloroisocianurato de
sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo); iodopovidona (1%); peróxido de
hidrogênio 0.5%; ácido peracético 0,5%, quaternários de amônio, por exemplo, o
Cloreto de Benzalcônio 0.05%; compostos fenólicos; desinfetantes de uso geral
aprovados pela Anvisa, observando as medidas de proteção, em particular o uso de
equipamentos de proteção individual (EPI) quando do seu manuseio.
Providenciar para grupos de limpeza a provisão de todos os insumos (água sanitária ou
outro sanitizante recomendado pelas autoridades sanitárias) e equipamentos de
proteção individual, nos termos das recomendações sanitárias e regulatórias, em
especial o que for necessário diante da COVID-19.

Para descartar a máscara:
1. Remova a máscara por trás usando as cordas. Não toque na frente da máscara.
2. Descartar a máscara imediatamente em uma lixeira fechada.

3. Lave suas mãos com água e sabão ou álcool em gel.
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4. HIGIENE PESSOAL

Utilizar a máscara de forma obrigatória e contínua por todas as dependências do
estabelecimento de ensino, devendo ser observadas todas as orientações específicas.
Acomodar as máscaras, quando não estiverem sendo utilizadas, em sacos plásticos
individuais, por exemplo, na hora das refeições.
Ao fim do expediente de trabalho, os funcionários devem colocar os uniformes de
trabalho (caso usem) em sacos plásticos para transportá-los e devem lavá-los
diariamente.
Disponibilizar álcool 70% ou água com sabão para limpeza das mãos dos estudantes,
trabalhadores em educação, colaboradores e ao público em geral ao entrar e sair do
estabelecimento de ensino.
Disponibilizar, para uso dos estudantes, trabalhadores em educação e colaboradores,
local para lavagem frequente das mãos, provido de sabão, toalhas de papel além da
disponibilização do álcool 70%, em pontos estratégicos de fácil acesso.
RUA JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA, 46, BAIRRO SÃO FRANCISCO
58.824-000 – Santa Cruz - PB
Tel Cel.. (83) 981057518
Email educacao.santacruzpb@yahoo.com

Incentivar o uso da etiqueta respiratória pelos estudantes, trabalhadores em educação e
colaboradores: ao tossir ou espirrar usar um lenço ou a parte interna do braço na altura
do cotovelo.
Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos, e lavar sempre as mãos quando
tocá-los;
Orientação de não haver consumo e compartilhamento de alimentos e bebidas nos
ambientes de sala de aula, corredores e demais espaços de realização das atividades,
salvo se for essa a opção de uso como refeitório.

5. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE –Funcionários e
comunidade local
Durante o período, a escola deve designar um membro da equipe/professor como
responsável por monitorar a saúde da equipe e dos alunos que vierem a ficar de
quarentena, através de relatórios semanais.
Será realizado aferição de temperatura diária em todos que adentrem a escola e para os
casos de temperatura elevada, será orientado à volta para residência e/ou
encaminhamento à equipe da saúde e sugerido evitar o retorno à residência em
transporte público.
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Caso algum funcionário, colaborador, prestador de serviços terceirizados, entre outros,
apresentem sintomas gripais, ou sejam diagnosticados como casos suspeitos ou
confirmados da COVID-19, os mesmos devem ser afastados de suas atividades pelo
período mínimo de 14 (catorze) dias a contar do início dos sintomas ou conforme
prescrição médica.
Aferição da temperatura diária.

6. COMUNICAÇÃO
Orientar os estudantes, trabalhadores em educação e colaboradores 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; lavagem das máscaras; armazenamento/descarte de máscara
contaminada; higienização das mãos e objetos; etiqueta respiratória; como se alimentar
com segurança etc.
Afixar as medidas de prevenção por meio de materiais visuais nos estabelecimentos de
ensino e no transporte escolar.
Afixar, em pontos estratégicos, o calendário escolar, cronograma das atividades
presenciais e remotas do estabelecimento de ensino.
Esclarecer para todos os estudantes, trabalhadores em educação e colaboradores os
protocolos a serem seguidos em caso de suspeita ou confirmação de COVID-19.
RUA JOÃO ANTUNES DE OLIVEIRA, 46, BAIRRO SÃO FRANCISCO
58.824-000 – Santa Cruz - PB
Tel Cel.. (83) 981057518
Email educacao.santacruzpb@yahoo.com

Instituir mecanismos e procedimentos para que os estudantes, trabalhadores em
educação e colaboradores possam reportar se estiverem com sintomas de gripe ou
similares ao da COVID-19, ou se teve contato com pessoa diagnosticada com esse
vírus.
Informar imediatamente ao estabelecimento de ensino, quando houver a suspeita ou
confirmação da COVID-19 entre estudantes, trabalhadores em educação e
colaboradores e seus contatos domiciliares, a fim de avaliar a necessidade de
suspensão de atividades parcial ou geral.
Caso ocorra a confirmação laboratorial por RT-PCR de COVID-19 em estudantes,
trabalhadores em educação e colaboradores, deve ser realizada a busca ativa das
pessoas que tiveram contato com o indivíduo, nos estabelecimentos de ensino, e
comunicá-las.
Caso ocorra a confirmação da COVID-19, mediante teste, após o desaparecimento de
todos os sintomas em estudantes, trabalhadores em educação e colaboradores, esses
estarão aptos a frequentar o estabelecimento de ensino.
Pais e/ou pessoas em geral que procurem a escola devem ser mantidos a uma distância
segura, para prevenção de contaminações e contágio e usarem máscaras.
É recomendável afixar cartaz na entrada e em pontos estratégicos, de fácil
visualização, sinalizando o total de ocupação permitido das salas de aula para
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monitoramento contínuo dos cuidados de higienização, distanciamento, uso de
máscaras e demais medidas de prevenção.

7. TRANSPORTE ESCOLAR

Reduzir no transporte escolar o número de estudantes por veículo, permitindo apenas o
transporte dos estudantes sentados.
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Demarcar as poltronas a serem utilizadas, de modo a garantir a distância mínima de
1,00 (um metro) entre os alunos. Promover a limpeza dos ônibus escolares a cada
grupo de estudantes transportados.
Disponibilizar álcool 70% para limpeza das mãos dos estudantes, monitores de ônibus
e motorista ao entrar e sair do veículo.
Todas as entradas de ar dos veículos escolares devem ser mantidas preferencialmente
abertas, arejadas e ventiladas, de forma natural e preservando-se a segurança dos
passageiros.
Na realidade deste segmento, o papel dos professores e dos gestores será essencial para
o sucesso das recomendações acima descritas, necessitando que estejam em boas
condições pessoais e profissionais para exercê-las. Um momento de reflexão prévia
dos envolvidos se faz necessário para discernirem a respeito dos possíveis problemas a
serem encontrados no retorno das atividades escolares.

8. MEDIDAS PEDAGÓGICAS
AÇÕES PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES ESCOLARES DE FORMA
PRESENCIAL E REMOTA

Devido à situação da pandemia por coronavírus, fez-se necessário a
substituição das aulas presenciais por aulas não presenciais, ofertadas por meio digital
ou não, a fim de garantir o atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem
previstos para cada etapa educacional, de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC e o Currículo para o Ensino Médio, e o cumprimento da carga
horária mínima nas escolas que ofertam a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e
Ensino Médio na modalidade Regular, Educação de Jovens e Adultos-EJA, Educação
Profissional Técnica de Nível Médio, Educação Especial, Educação Indígena e
Educação no Campo.
De acordo com o disposto no § 2º, do Art. 23 da LDB no qual dispõe que “o calendário
escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas,
a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas
letivas”, conjugado com o disposto na Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de
2020, as instituições de ensino devem reorganizar seus calendários escolares visando
“organizar a distribuição da carga horária prevista na legislação para cada nível, etapa
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e modalidade da educação nacional ao longo do ano escolar” (Parecer CNE nº 5/2020)
e o seu devido cumprimento.
O Parecer CNE nº 5/2020 preconiza, a “utilização de períodos não previstos, como
recesso escolar do meio do ano, sábados, reprogramação de feriados para a realização
de atividades letivas como aulas, projetos, pesquisas, estudos orientados ou outras
estratégias, bem como a ampliação da jornada diária por meio de acréscimo de horas
em um turno ou utilização do contraturno para atividades escolares [...] de forma
presencial e não presencial”, visando cumprir a carga horária mínima anual e o alcance
dos “objetivos de aprendizagem propostos no currículo escolar para cada uma das
séries/anos ofertados pelas instituições de ensino”.
Destaca-se, ainda, que o acompanhamento das formas de reposição dos objetos do
conhecimento/conteúdos programáticos deverá observar as diretrizes e normas
pedagógicas presenciais e não presenciais sobre regime híbrido, adequando-as à
realidade em que a comunidade está inserida.
A forma de reposição da carga horária mínima após a retomada das atividades
presenciais “dependerão das decisões de reorganização dos calendários escolares dos
sistemas de ensino e da adequada preparação dos Docentes” (Parecer CNE nº 5/2020).
Portanto, a unidade escolar deverá realizar seu plano de reposição especificando quais
estratégias serão adotadas para o cumprimento da carga horária, levando-se em
consideração o que segue:
• Definir formas de atendimento dos estudantes que não participaram das aulas
não presenciais e daqueles que necessitarão de atendimento especial para a
reposição dos objetos do conhecimento/conteúdos;
• Reajustar o planejamento do ano e readequar as atividades previstas para o ano
corrente considerando o contínuo curricular 2020-2021-2022;
• Busca Ativa de estudantes;
• Realizar avaliação diagnóstica, a partir dos conteúdos ministrados durante o
período das aulas não presenciais, a ser aplicada no retorno das aulas
presenciais, com o objetivo de identificar a aprendizagem de cada estudante
durante a realização das aulas não presenciais;
• Elaborar um Plano de Nivelamento de Conhecimento e Reforço para os
estudantes que apresentarem déficit de aprendizagem em relação aos objetos do
conhecimento/conteúdos ministrados.
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Atenção especial à educação infantil
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 (Maternal - crianças de 0 a 2 anos de idade, Nível I crianças com 3 anos de idade; Níveis II – crianças com 4 anos de idade e III – alunos
com 5 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-las.
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. Orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter a criança em casa
quando ela apresentar algum sintoma gripal;
3.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;
4.Evitar juntar crianças de turmas diferentes, trabalhando sempre com pequenos
grupos fixos;
5. Colocar os berços, no caso de creches, em posição que respeite o distanciamento
mínimo de 1,0 metro entre eles;
6. Sugerir aos pais ou responsáveis que não deixem as crianças levarem brinquedos de
casa para a escola. Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal entre as
crianças;
7.Lavar todos os utensílios utilizados pelas crianças e bebês (em creches)
imediatamente após o uso;
8.Organizar o refeitório das crianças das creches, prevendo um distanciamento mínimo
de 1,0 metro entre elas;
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9. Utilizar espaços abertos para recreação das crianças (da Educação Infantil), desde
que haja espaço suficiente para manter o distanciamento mínimo de 1,0 metros entre as
crianças;
9. Procurar disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da Educação
Infantil;
10. Para profissionais que atuam com crianças pequenas, recomenda-se o uso de
proteção facial para evitar o contato com secreções.
11. 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); no caso da alfabetização, pode-se orientar e
incentivar os pais ou familiares a realizarem práticas de literacia familiar( Conta pra
mim), sobretudo no sentido de estimular o desenvolvimento de funções executivas das
crianças, auxiliando-as a se comportarem de forma mais segura;
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 dificultar o período de readaptação.
Naturalmente, o Conselho Tutelar deverá ser acionado caso haja suspeita de violências
físicas ou psicológicas com as crianças.
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 uma muda de roupa,
para o caso de algum imprevisto. Orientar familiares que as roupas e calçados
utilizados devem ser retirados no mesmo dia da mochila e higienizados antes do
próximo uso.
Atenção aos Alunos com Deficiência e com Necessidades Especiais
O retorno dos estudantes com deficiência e com necessidades especiais deve ser
cuidadosamente planejado assim como o dos demais membros da comunidade escolar.
Em geral, esses estudantes necessitam de contato próximo com terceiros e com objetos
especializados de uso diário, assim como demandam maior atenção dos profissionais
da educação em todas as medidas já citadas. Devido à complexidade dos casos,
recomenda-se às famílias e aos profissionais da saúde que indiquem às escolas alguma
recomendação diferenciada entre aquelas que já foram estabelecidas pelo Ministério da
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Saúde em virtude de alguma necessidade específica de cada um desses estudantes, a
pertinência ou não do uso de máscara e a escolha dos profissionais mais adequados
para acompanha-los na escola. Sempre que possível e seguro, recomenda-se que as
crianças ou jovens com deficiência e/ou com necessidades especiais voltem às aulas
juntamente com os demais estudantes.
São cuidados básicos nesse caso, além daqueles anteriormente mencionados:
1. Avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura e recursos para o atendimento às
medidas de higiene e segurança sanitária;
2. Envolver as famílias na preparação de retorno e, especialmente, fornecer-lhes
informações qualificadas sobre como se dará esse processo;
3. Incluir os profissionais de apoio ao estudante com deficiência e com necessidades
especiais no acesso aos EPIs e planejar capacitação que contemplem as especificidades
dos cuidados com esses estudantes;
4. Destacar profissional capacitado para auxiliar crianças e jovens com deficiência e
com necessidades especiais que apresentam dificuldades ou impossibilidade para a
execução da lavagem ou desinfecção adequada das mãos; labial e a efetiva
comunicação por linguagem de sinais, aplicando regra análoga aos intérpretes de
Língua de sinais e a outros profissionais que interagem com esses estudantes;
5. Dispensar o uso de máscara por indivíduos com problemas respiratórios ou
incapazes de removê-la sem assistência;
6. Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de
máscaras para os alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando
ênfase às medidas de higiene e distanciamento social;
7. Prover apoio aos estudantes com deficiência e com necessidades especiais na
execução das medidas de higiene pessoal e de desinfecção de seus equipamentos e
instrumentos: cadeiras de rodas, próteses, punção, bengalas, óculos, cadeiras
higiênicas, implantes, próteses auditivas e corporais, entre outros;
8.Orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam
essas rodas a lavar as mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar
luvas descartáveis e ter sempre álcool em gel à disposição ou mesmo usar lenços
umedecidos antissépticos;
9.Autorizar o acompanhamento por cuidador ou outro profissional de apoio, desde que
este não apresente nenhum sintoma de Covid-19 e siga rigorosamente as medidas de
segurança implementadas pela instituição escolar para os demais profissionais da
instituição;
10.Garantir a acessibilidade do transporte escolar ao estudante com deficiência e com
necessidades especiais, tomando-se as medidas de segurança e distanciamento já
mencionadas.
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ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO AOS DOCENTES, ESTUDANTES E
DEMAIS FUNCIONÁRIOS
O acolhimento é uma ação voltada a humanizar e favorecer a adaptação da
criança, adolescente, docentes e demais funcionários no ambiente escolar. É uma
prática educativa que será importante ao longo de todo ano letivo, levando a todos o
sentimento de bem-estar com o desenvolvimento de ações simples que auxiliam na
integração de toda a comunidade escolar.
As estratégias voltadas ao acolhimento estabelecem vínculos e vivências agradáveis
dentro da escola, criando condições importantes para o bem-estar de todos. Ademais,
condições essenciais para o restabelecimento do corpo discente e docente após a
intensa situação emocional, fragilizada pelo isolamento social devido à pandemia.
A atuação da equipe gestora será significativa nesse momento, posto que a qualidade
do acolhimento é fundamental para criar um clima escolar positivo e harmonioso,
diminuir as tensões, equilibrar as emoções, possibilitar com isso as interações sociais e
emocionais, auxiliar na resolução de conflitos, desenvolver um espaço seguro de
cooperação mútua, corroborando na melhoria da aprendizagem e o aumento da
frequência escolar do estudante, e com a segurança do docente no ambiente de
trabalho. Assim como de uma equipe Multidisciplinar que atuará de forma direta com
os professores, estudantes e demais colaboradores.
As atividades de acolhimento deverão iniciar com a realização de formação para os
docentes e demais profissionais da educação, versando sobre:
As medidas sanitárias adequadas a serem cumpridas no momento do retorno das
atividades presenciais;
Formações continuadas para Gestores, Supervisores e professores a fim de
discutir e refletir acerca das práticas vivenciadas no ano anterior, destacando a
necessidade de aprimoramento para o ano corrente, baseando-se em reflexões diretas
sobre a prática, além de orientar no que tange ao uso de tecnologias educacionais e;
Realização de encontro presencial com os docentes e demais servidores para
uma roda de conversa, ambientação, nivelamento de procedimentos, organização do
espaço, definição da atuação de cada um no retorno das atividades presenciais, das
formas de acolhimento dos estudantes e pais ou responsáveis.
Durante todo o acolhimento, presencialmente, a unidade escolar deve seguir
os protocolos sanitários preconizados pelos órgãos da área da saúde local.
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Acolhimento aos Docentes e demais funcionários
• Preparação socioemocional de todos os professores e funcionários que poderão
enfrentar situações excepcionais na atenção aos alunos e respectivas famílias;
• Realizar ações para integrar os Docentes. Quando possível, estabelecer parcerias com
o intuito de promover acompanhamento psicológico;
• Formações promovidas pelos coordenadores pedagógicos, equipe gestora priorizando
temas relativos às competências socioemocionais e educação interdimensional, que
favorecerão as vivências de atividades dinâmicas que considerarão as dimensões da
corporeidade, da formação humana e não apenas a dimensão cognitiva;
• Priorizar o retorno de professores e demais colaboradores antes dos alunos, uma vez
que os mesmos devem se preparar para o acolhimento de pais e alunos.
Acolhimento aos estudantes
O acolhimento para o estudante é a porta de entrada para integrá-lo à escola,
considerando que, para eles, a perda do convívio presencial e os transtornos resultantes
dessa situação foram ainda maiores, uma vez que estão em processo de formação.
O acolhimento dos estudantes deve contemplar:
• Mobilização da comunidade escolar mediante ligações, e-mails, Facebook, rádio,
jornais locais, Instagram, dentre outros;
• Informação aos responsáveis legais dos estudantes do início das atividades
presenciais, do protocolo sanitário adotado, da organização das turmas, do cronograma
das aulas e outras informações necessárias à organização familiar;
• Produção de um guia de orientações de conduta e convivência de retorno às aulas
para ser enviado (via e-mail e/ou grupos de WhatsApp) aos pais e estudantes,
explicitando normas e protocolos de saúde/distanciamento que deverão ser seguidos,
pautados nas orientações dos órgãos competentes;
• Fixação em locais visíveis das informações quanto ao protocolo sanitário, para que
todos os estudantes possam ter acesso enquanto estiverem no ambiente escolar;
• Fixação em local visível do transporte escolar, quanto ao protocolo sanitário dentro
do veículo;
• Definição da quantidade de estudante por sala de aula e demais espaços, seguindo o
que preconiza as normas de distanciamento social;
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• Definição dos grupos de estudantes, com ou sem reenturmação, e o cronograma de
comparecimento à escola, quando for o caso;
• Divulgação do plano de atendimento domiciliar para os alunos do grupo de risco ou
que testem positivo para o COVID-19;
• Identificação de estudantes em estado de vulnerabilidade social, especialmente em
detrimento da violência e, posterior encaminhamento aos órgãos de proteção à criança
e adolescente;
• Elaboração de plano de apoio aos estudantes, em especial nos 15 primeiros dias de
retorno às aulas presenciais, por profissionais da escola;
• Aplicação de provas com função diagnóstica e a partir da avaliação dos resultados
redefinir, quando for o caso, os grupos de estudantes;
• Realização de avaliação diagnóstica/nivelamento, para que a escola identifique as
habilidades a serem priorizadas;
• Divulgação da reestruturação curricular com a definição de objetos do
conhecimento/conteúdos, essenciais para o ano escolar de 2021.
Acolhimento à família
Realização de um momento de acolhida dos pais, por meio da “Escuta
Psicopedagógica”, no qual os pais, intermediados por uma dinâmica de sensibilização,
obedecendo aos protocolos de distanciamento social e de segurança sanitária
determinados pelos órgãos competentes, terão a oportunidade de expor e compartilhar
seus sentimentos, suas dificuldades e também as boas situações vividas durante o
distanciamento escolar.
DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM

Obedecendo aos protocolos de distanciamento social e de segurança sanitária
determinados pelos órgãos competentes, os alunos terão a oportunidade de expor e
compartilhar seus sentimentos, suas dificuldades e também as boas situações vividas
durante o distanciamento escolar. Processo esse que será realizado pelo professor e
mediado pelos supervisores/orientadores educacionais.
No retorno às aulas presenciais, faz-se necessário diagnosticar os conteúdos
apropriados pelos estudantes e as dificuldades de aprendizagem.
Sabemos que são várias as situações apresentadas por conta da pandemia como:
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• A família está assustada e os docentes também;
• Os estudantes estão ansiosos e às vezes até mesmo agressivos por não conseguirem
entender as explicações dos familiares;
• Podemos encontrar um estudante com comportamentos e sentimento de frustração,
estresse, medo da escola no seu novo contexto, pois as mudanças de hábitos de
higiene, distanciamento e até mesmo de ausência de alguns colegas e profissionais,
com certeza terão de ser encarados por todos nesse “novo momento de readaptação”.
Nessa perspectiva, sugerimos alguns procedimentos para esse momento de
diagnóstico, conforme a seguir:
Oferta de formações que apresentem sugestões de atividades para o diagnóstico das
dificuldades de aprendizagem, da seguinte forma:
• Criar intervenções pedagógicas específicas que auxiliem o estudante a identificar
suas dificuldades;
• Criar rotinas que reforcem o comportamento positivo dos estudantes;
• Realizar novas práticas de ensino que estimulem a participação de todos;
• Aplicação de testes diversos aos estudantes pelos coordenadores pedagógicos,
assistentes sociais, psicólogos e psicopedagogos.
• Avaliar como os estudantes estão compreendendo esse momento histórico, por meio
da escuta pedagógica, a fim de conhecer e refletir sobre o posicionamento de cada
ESTUDANTE, pois contribuirá para o planejamento didático-pedagógico.
• Trabalhar em parceria com o gestor escolar e supervisor pedagógico para a
identificação de alteração nos comportamentos de ordem psicoemocionais.
• Valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes.
•Realizar mapeamento quanto a necessidade de cada estudante e estabelecer o perfil
das turmas, após feito o diagnóstico de verificação de aprendizagem, de acordo com os
conteúdos apresentados.
Sobre as turmas, rodízio e percentual de alunos nas salas de aulas, fica a critério de
cada Unidade escolar, determinar, conforme os tamanhos das salas e necessidades
internas de cada uma definidas nos planos de retorno às aulas presenciais hibridas
elaborados pela Comissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia. Tal plano,
primará pelo retorno às aulas presenciais e híbridas de modo seguro e dentro do
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panorama de convivência com a COVID-19, vinculado a um diagnóstico prévio à
retomada das aulas e de acordo com as etapas a seguir:
Etapas do protocolo de retorno às aulas presenciais híbridas
Elaboração e aprovação
Setembro de 2020
de 2021

9 à 17 de
agosto
Elaboração e
aprovação do
plano
de
retorno
as
aulas
presenciais
híbridas

Vacinação

à Agosto

Apresentação do
protocolo às escolas

Junho à setembro de 2021

2 à 6 de agosto de 2021

Cronograma de etapas escolares
18 à 25 de agosto 25 à 31 de agosto

2ª semana de aula
presencial híbrida
Formações para Formações para os Avaliação
todos
os familiares sobre os Diagnóstica
de
profissionais
protocolos sanitários Leitura/fluência
sobre
os e projeto pedagógico; para identificar os
protocolos
níveis de leitura
sanitários
e
dos estudantes e
projeto
planejar soluções;
pedagógico;

Outubro /2021
Retomada das atividades de
forma presencial nas
escolas em que a estrutura
física permita o retorno
seguro de todos os alunos e
de forma escalonada e
hibrida, avançando
semanalmente, até chegar a
todo o atendimento da
escola.

✓ Adoção do formato híbrido: metade dos alunos irão presencialmente para as
aulas enquanto a outra metade participará de forma remota. Nesse sentido é
orientado para turma que será dividida em dois grupos A e B, a rotina seja
organizada da seguinte forma:
Educação Infantil e anos iniciais
Semana Segunda
Terça

Quarta

Quinta

Sexta

1ª

A

B

A

B

A

2ª

B

A

B

A

B

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Anos finais
Semana Segunda
1ª

A

A

A

A

A

2ª

B

B

B

B

B
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Etapa por ano/série
Escola

Primeira
etapa/semana
18/10/2021
M Maternal I
Maternal II
T
Pré I
Pré II
1º, 2º ano
M
T
-

Segunda
etapa
25/10/2021
Pré I

Terceira
etapa
03/11/2021

Quarta
etapa
08/11/2021
-

-

-

-

3º, 4º,5º,

-

-

-

6º e 7º

8º e 9º

M

Pré I e 1º

2º e 3º ano

-

-

T

Pré II e 5º

4º ano

-

EMEF Januário Avelino de Sousa

M 2º e 3º ano

Pré I

-

-

EMEF José Joaquim da Silva

T
T

Pré II
1º e 2º ano

-

-

CEMEI – Francisca Vitória de
Oliveira

EMEF Adauto Ferreira de Andrade

EMEF Maria Martins Lopes

4º e 5º
Pré I e II
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