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1. INTRODUÇÃO
Desde 1948 o direito à educação está previsto na Declaração Universal dos
Direitos Humanos, quando da sua adoção pela Assembleia Geral das Nações
Unidas (ONU). Educação é, portanto, um direito humano. No Brasil, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos repercutiu na priorização do direito à educação, a
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), na qual foi em seu
Capítulo II, Art. 6º, elencada no rol de Direitos Sociais.
A CF/88 enuncia a educação como “direito de todos, dever do Estado e da
família”, com a tripla função de garantir a realização plena do ser humano, inseri-lo
no contexto do Estado Democrático de Direito e qualificá-lo para o mundo do
trabalho,

ao

mesmo

tempo,

a

educação

representa

um

mecanismo

de

desenvolvimento pessoal, individual, bem como da própria sociedade onde o
indivíduo encontra-se inserido.
Para Pompeu (2005, p. 89) “de um lado, se encontra a pessoa portadora do
direito à educação e, do outro, a obrigação estatal de prestá-la”. Portanto, há um
direito subjetivo exigível, do qual é titular o indivíduo; no que concerne ao Estado, há
o dever jurídico de dar o devido cumprimento.
São estabelecidos alguns princípios pela Constituição (art. 206, CF/88),
através dos quais o direito à educação deverá ser pautado e, consequentemente, o
ensino deverá ser ministrado (MORAES, 2009, p. 829). São eles:
a. igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
b. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
c. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
d. gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
e. valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira.

O art. 208 ratifica o dever do Estado com a educação, que será efetivado
mediante a garantia de oferecer “educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” e “progressiva
universalização do ensino médio gratuito”; bem como “oferta de ensino noturno
regular, adequado às condições do educando”.
4

No que concerne à competência dos Estados e do Distrito Federal em matéria
de educação, o Art. 211, §3º, delega como prioridade a atuação no Ensino
Fundamental e Médio.
Embora a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação

nacional,

discipline

a

“educação

escolar,

que

se

desenvolve,

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias”, ela também
concebe a educação como um processo que abrange e se desenvolve “na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais” (Art. 1º). Esses princípios têm papel preponderante no entendimento do
papel social exercido pela educação formal brasileira tanto dentro quanto fora do
espaço escolar, entendida como uma responsabilidade conjunta de toda a
sociedade. Tal base indica os anseios por uma educação integral do indivíduo,
considerando seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social tendo “por
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 2º).
Na LDB em seu Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
V – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com
prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades
de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais
mínimos

vinculados

pela

Constituição

Federal

à

manutenção

e

desenvolvimento do ensino.

Na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos
estruturantes da Educação Infantil (interações e brincadeiras), devem ser
assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças
tenham condições de aprender e se desenvolver, sendo eles: Conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e se conhecer.
Nessa perspectiva, visando manter o disposto nas legislações vigentes
quanto ao direito à educação, mesmo diante da suspensão das aulas da rede
pública de ensino do Município de Ariquemes-RO, em razão da pandemia da
COVID-19, a Secretaria de Educação Municipal, apresenta as seguintes diretrizes
visando subsidiar de forma eficiente e eficaz, os gestores das unidades de ensino
quanto ao retorno das atividades presenciais em Pandemia, de modo a garantir aos
5

estudantes da rede pública municipal nos diversos níveis, etapas e modalidades da
Educação Básica, as aprendizagens essenciais, considerando os objetos de
conhecimento dispostos nas propostas curriculares vigentes.

2. OBJETIVO
Implementar medidas sanitárias e práticas pedagógicas que contemplem o
Enretorno das aulas presenciais de forma a garantir a independência, o crescimento
e uma melhor qualidade de vida, com estratégias de acolhimento aos estudantes e
professores durante a Pandemia.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Considerando a Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), de 20 de dezembro de 1996, que dispõe em seu artigo 23 que a
educação básica poderá organizar-se por forma diversa de organização, sempre que
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar e em seu artigo 32, §
4º que o ensino à distância pode ser utilizado como complementação da
aprendizagem ou em situações emergenciais no ensino fundamental.
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Considerando a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 que dispõe sobre
a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a
situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.
Considerando o Decreto Estadual nº 24.871, de 16 de março de 2020, que
dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e enfrentamento da
propagação decorrente do novo Coronavírus, COVID-19, do regime de trabalho de
servidor público e suspende as atividades educacionais em todas as instituições de
ensino na rede pública e privada, e dá outras providências.
Considerando o Decreto Estadual nº 24.887 de 20 de março de 2020, que
dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação
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decorrente do novo Coronavírus COVID-19, onde prorroga por mais 15 (quinze) dias
a suspensão das atividades educacionais em todas as instituições de ensino na rede
pública e privada.
Considerando a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e da
educação superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de
emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
bem como dispensa todos os sistemas de ensino do país, em caráter excepcional,
da obrigatoriedade de observância ao cumprimento dos 200 dias de efetivo trabalho
escolar no ano letivo de 2020.
Considerando o Decreto Municipal nº 16.271 de 16 de março de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Novo Coronavírus COVID-19, e dá outras
providências.
Considerando o Decreto Municipal nº 16.356 de 16 de março de 2020, que
prorroga parcialmente os efeitos do Decreto Municipal nº 16.217 de 16 de março de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Coronavírus COVID-19, e dá
outras providências.
Considerando a Portaria nº 098, de 20 de março de 2020. “Dá publicidade
ao PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À DOENÇA
PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID19)”.
Considerando Decreto nº 16.301 de 21 de março de 2.020. Declara estado
de calamidade pública em todo o território do Município de Ariquemes para fins de
prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (novo
Coronavírus), altera e revoga dispositivos do Decreto Municipal nº 16.300, de 20 de
março de 2.020, e dá outras providências.
Considerando o Decreto Municipal nº 16.453 de 29 de abril de 2020, que
prorroga a suspensão das aulas da rede publica municipal durante o período de
calamidade pública, e dá outras providências.
Considerando a Resolução nº 03/C.M.E./ARQ./2020 de 29 de abril de 2020,
que dispõe sobre normas para as escolas de Educação Infantil, pertencentes ao
Sistema Municipal de Ensino de Ariquemes na reorganização do Calendário Escolar,
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em caráter excepcional, enquanto durar a situação da pandemia do Novo
Coronavírus – COVID-19.
Considerando a Instrução Normativa nº 002/2020/GAB./SEMED/ARIQ-RO,
que orienta a operacionalização das atividades complementares para a Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos-EJA e Educação
Especial, quanto aos procedimentos de registros de frequência, conteúdos, carga
horária e avaliação e dá outras providências.
Considerando a Resolução nº 02/C.M.E./ARIQ./2020, de 15 de abril de 2020,
que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por atividades a distância em
meios digitais ou físicos enquanto durar a situação da pandeia do Novo
Coronavírus – COVID-19.
Considerando o Parecer CNE nº 05/2020, de 28 de abril de 2020, que dispõe
sobre a reorganização dos calendários escolares e realização de atividades
pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da Covid-19.
Considerando o Decreto nº 16.484 de 15 de maio de 2.020. Dispõe sobre
medidas sanitárias complementares ao Decreto do Estado de Rondônia nº 25.049,
de 14 de maio de 2.020, para abertura comercial seletiva durante o estado de
calamidade pública causado pelo Covid-19, e dá outras providências.
Considerando o Decreto nº 16.532, de 29 de maio de 2020. “DISPÕE
SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE
O PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Esta Secretaria Municipal de Educação-SEMED apresenta sua proposta para
o retorno das atividades escolares presenciais com diretrizes para as instituições
das redes de ensino na implementação das seguintes ações:

4. MEDIDAS PEDAGÓGICAS
4.1. Fluxos/horários e sistema de rodízio
A adoção do fluxo e horários diferenciados dar-se-á mediante Parecer 5/2020
do CNE/CP e normas do Conselho Municipal de Educação conforme recomendam
inicialmente o retorno gradual com presença física dos estudantes, com isso
consideramos como prioridade o retorno dos estudantes:
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●

Primeira semana: O retorno de todos os estudantes do Ensino

Fundamental I e II, em forma de revezamento, em dias alternados, com o objetivo de
realizar diagnóstico, desde que não exceda o limite de 50% do total do número de
alunos por turma, garantindo o distanciamento. Buscando assim, após essa ação o
possível nivelamento.
Será adotado o período de adaptação para todos os anos escolares, evitando
aglomeração no espaço escolar, onde serão adotados o atendimento com horário
reduzido de 2 a 3 horas, lanche disponibilizado na sala de aula, revezamento em
dias alternados, ensino a distância concomitantemente ao Ensino presencial com
aprovação do Conselho Municipal de Educação nos dias em que o aluno estiver em
casa, Atendimento Domiciliar aos Alunos com Deficiência, como também, todas as
medidas adotadas seguindo orientações das autoridades sanitárias.
A Educação Infantil será a última etapa a retornar suas atividades, dando
continuidade a Educação Remota e ao envio das orientações aos pais conforme o
grupo etário, pois a avaliação é realizada para fins de acompanhamento e registro
do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção, mesmo para o
acesso ao Ensino Fundamental. Ainda observando as recomendações das
autoridades sanitárias de isolamento, uso de máscaras, higienização constante,
visto que os bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas podem ser
assintomáticas, o que agravaria a proliferação da doença nos lares de suas famílias.
Diante disso, destaca-se a importância da manutenção de vínculo pedagógico
por meio de atividades lúdicas, sendo o principal objetivo o de promover interações e
brincadeiras, que possibilitam aprendizagens, desenvolvimento e socialização, por
meio das quais elas possam se desenvolver emocionalmente e cognitivamente;
Deste modo em especial, é importante prever a orientação às famílias sobre o
período de excepcionalidade, bem como esclarecer as premissas pedagógicas
previstas para o período, tanto para aqueles que continuarem afastados das
atividades presenciais quanto para os que puderem retornar ao presencial.
O contato direto e constante do professor com a turma ajuda a criar vínculos,
os quais são essenciais para conquistar a confiança dos pequenos. Afinal, quando
sente segurança na presença de um adulto, o aluno fica à vontade para expor seus
sentimentos, percepções e comportamentos.
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É a partir da observação dessas características que o professor consegue
obter dados valiosos para seguir com o desenvolvimento educacional das crianças,
e para saber se tal ação que foi desenvolvida nesse tempo de pandemia atingiu o
seu propósito, sendo retomada nas aulas presenciais.

4.2. Metodologias/instrumentais para diagnosticar as dificuldades,
considerando os objetivos de Aprendizagem e habilidades desenvolvidas com
atividades pedagógicas na Educação Remota
Com o retorno das aulas presenciais a Secretaria Municipal de Educação
orientará, acompanhará e dará subsídio para instituições de ensino do Sistema
Municipal quanto ao recebimento dos alunos e crianças, priorizando a segurança
tanto dos alunos e crianças quanto dos profissionais envolvidos no processo. Após
todas as medidas possíveis para essa volta programada, temos como prioridade
dentro de todas as nossas possibilidades qualificar os processos de aprendizagem
dos alunos, e seu desenvolvimento, para tanto, buscaremos meios para detectar os
avanços e fragilidades com relação à aprendizagem das crianças da Educação
Infantil e dos alunos do Ensino Fundamental, considerando os objetivos e
habilidades que desenvolveram durante o período das aulas não presenciais, o
objetivo é avaliar a efetividade do ensino remoto individualmente e identificar a
defasagem de cada aluno durante o afastamento das salas de aula. Para tanto,
orienta-se a aplicação de uma avaliação diagnóstica para tomada de decisões e
planejamento de ações pedagógicas que ajudem os estudantes a superar
dificuldades de aprendizagens considerando também que os instrumentos
avaliativos e diagnósticos devem ser adequados aos objetivos e finalidades do
ensino e da avaliação propostos no Projeto Pedagógico (PP) de cada instituição
escolar, alinhados também a BNCC. Diferentes instrumentos e metodologias
poderão ser utilizados como ferramentas que contribuam para o desenvolvimento de
ações pedagógicas.
Para as crianças da Educação Infantil será observada se elas foram
contempladas nas atividades complementares, visto que para essa etapa de ensino
não se processam avaliações que visam aferir aprendizagens específicas pertinente
a uma determinada linguagem. Portanto, na primeira etapa da Educação Básica 10

Educação Infantil - a avaliação não ocorrerá na perspectiva de verificação da
aprendizagem e desenvolvimento das crianças, mas será realizada na perspectiva
de avaliar o processo de desenvolvimento das atividades remotas disponibilizadas
pelas instituições e como estas contemplaram as crianças, da mesma forma serão
avaliadas as condições de atendimento às crianças no decorrer do retorno às
atividades presenciais, considerando o acolhimento de forma segura, asséptica,
interativa e lúdica.

4.2.1. Da metodologia
Como metodologia para dar início a volta ao atendimento presencial nas
instituições de ensino a Secretaria Municipal de Educação propõe às escolas a
aplicação de uma avaliação diagnóstica com a finalidade de situar professores e
alunos ao processo de ensino e aprendizagem. Essa traduz-se em uma sondagem
sobre o desenvolvimento e a aprendizagem dos conteúdos trabalhados no período
das atividades remotas, possibilitando definir o caminho e os pré-requisitos que
ainda precisam ser construídos. Por meio da avaliação diagnóstica, o professor,
pode averiguar dificuldades dos alunos. Evidencia-se a necessidade de considerar
as diferenças individuais dos alunos particularmente em se tratando dos alunos AEE.

4.2.2. Dos instrumentos de avaliação
Os

instrumentos

de

avaliação

possibilitam

o

acompanhamento

da

aprendizagem do aluno, visto que expressam o que o aluno aprendeu, deixou de
aprender ou ainda precisa aprender. Poderão ser utilizados como instrumentos de
avaliação diagnóstica, registros de diferentes naturezas: expresso pelo próprio aluno
(provas, cadernos, textos e outros) ou expresso pelo professor (pareceres, registro
de observação, fichas e outros). De posse dessa análise a escola elaborará um
plano de retomada de trabalho com base dos dados levantados, garantindo assim a
retomada das aulas presenciais a partir do ponto analisado.
A avaliação diagnóstica a ser realizada para o retorno do atendimento
presencial das crianças de Educação Infantil será com a intenção de analisar como
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as crianças interagiram com as atividades remotas disponibilizadas pelas instituições
no decorrer do período de isolamento social, todo o processo de avaliação
diagnóstica transcorrerá de forma dialógica com as crianças e seus responsáveis,
considerando sempre o processo de acolhimento e readaptação delas aos espaços
e ambientes institucionais, propiciando que estes sejam planejados e replanejados
de forma a propiciar interações entre as crianças e a efetiva exploração dos objetos,
materiais e situações didáticas de caráter lúdico que garantam os direitos de
aprendizagem e desenvolvimento das crianças pequenas. Às crianças não
contempladas com as atividades complementares serão ofertadas atividades para a
realização em casa, sendo realizado o efetivo acompanhamento à criança e à sua
família.
Retornando às aulas presenciais será necessário realizar avaliação
diagnóstica para verificar o rendimento do período de atividades remotas de todos
os alunos dos anos inicias do Ensino Fundamental, 1° ao 3º ano (Ciclo de
Alfabetização), 4º ao 9° ano do Ensino Fundamental e dos alunos da modalidade
EJA (Educação de Jovens e Adultos) .
Realizar-se-ão diagnósticos nos componentes curriculares

de Língua

Portuguesa e Matemática no Ciclo de Alfabetização, 1º, 2º e 3º ano. Em relação à
Língua Portuguesa, o professor sondará o processo de escrita, através de um
diagnóstico de escrita de palavras e produção de frase, partindo de uma lista de um
mesmo grupo semântico iniciando com uma palavra polissílaba e finalizando com
palavra monossílaba, aos alunos não-alfabéticos e aos alfabéticos uma produção
textual. Consiste em uma produção espontânea, sem apoio de qualquer fonte e nem
intervenção do professor.
Diante do diagnóstico os alunos serão classificados conforme as hipóteses de
escrita. Ferreiro e Teberosky afirmam que, as crianças elaboram hipóteses sobre a
escrita, classificadas em: pré-silábica, silábica (com valor e sem valor sonoro),
silábico-alfabética e alfabética.
Assim como ocorre na alfabetização, no diagnóstico de matemática os alunos
desenvolvem hipóteses sobre a escrita de números. Pesquisas mostram que as
crianças não aprendem os números seguindo a ordem de um em um, mas
estabelecendo relações de diversos tipos para identificá-los e produzir as escritas.
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No diagnóstico de matemática o professor, ditará dez números orientando a
escrita um embaixo do outro.
O objetivo é verificar se os alunos possuem conhecimento sobre o sistema de
numeração decimal, valor posicional e quais números eles sabem grafar
convencionalmente. De acordo com o resultado do diagnóstico, serão oferecidas
condições didáticas para que os alunos avancem em seus conhecimentos, referente
ao sistema de numeral decimal.
Para os demais componentes curriculares, os alunos farão um diagnóstico
oral.
Entende-se que os alunos nas hipóteses, pré-silábica e silábica, serão
considerados com desempenho insatisfatórios, sendo assim, cabe à escola oferecer
condições para garantir a superação do déficit de aprendizagem. Para tal, realizarse-á: Recuperação Paralela; PMALFA; Projeto “Consolidando Saberes”.
Para os alunos não atendidos no período das atividades remotas serão
disponibilizados 1h além do horário previsto para todo o grupo. Proporcionando
condições para o desenvolvimento de habilidades e competências referentes aos
objetos de conhecimentos propostos nas atividades remotas ofertadas durante o
isolamento social.
Do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, os professores farão avaliação
diagnóstica através de avaliação escrita dos objetos de conhecimento de todos os
componentes abordados nas atividades remotas.
Sendo

assim,

utilizar-se-ão

as

intervenções

pedagógicas

citadas

anteriormente.

4.2.3. Recuperação Paralela
Constitui em um mecanismo colocado à disposição do aluno para superar
eventuais

dificuldades

de

aprendizagem,

não

superadas

nas

atividades

complementares. Faz-se necessário realizá-la no contraturno com atividades
desafiadoras levando em consideração o nível de conhecimento do aluno, estratégia
destinada para o Ensino Fundamental.
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4.2.4. Programa Mais Alfabetização - PMALFA
O Programa Mais Alfabetização - PMALFA, instituído por meio da Portaria
MEC nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, é uma estratégia do Ministério da
Educação – MEC, que visa fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de
alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do
ensino fundamental.
Uma das ações do programa é contratação de Assistentes de Alfabetização
Voluntário para acompanhamento durante 5h semanais por turma. Deste modo,
auxiliará o professor regente no atendimento aos alunos e priorizando os que
apresentam baixo rendimento.

4.2.5. Projeto “Consolidando Saberes”
Parceria junto à Universidade Federal de Rondônia - UNIR, que visa ao
resgate das habilidades e competências dos alunos que apresentam defasagem.
O projeto conta com a participação dos acadêmicos de pedagogia do 5º
período, que realizam aulas de reforço escolar no contraturno, com a duração de 4h
semanais, sempre com a orientação e acompanhamento da coordenação escolar da
instituição.
Este projeto atende aos alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental;
Ao retornar às atividades presenciais as escolas deverão garantir estudos de
recuperação de acordo com o previsto no regimento escolar e no plano de
recuperação paralela de todas as escolas, com orientações da SEMED. A
recuperação paralela nas turmas do Ciclo de Alfabetização e nas demais turmas do
Ensino Fundamental I e II será realizada pelo próprio professor da turma, no contra
turno ao período letivo, dispondo ao aluno o tempo necessário para superação das
defasagens de aprendizagens. Os alunos participarão da recuperação paralela após
serem submetidos à avaliação da aprendizagem e diagnósticos para identificar as
maiores dificuldades, sendo os resultados registrados em ficha específica ou
caderno de anotações do rendimento dos alunos. Com base nestes resultados,
14

serão elaborados os planejamentos

que norteiam a prática pedagógica destes

estudos nas instituições.
Identificada a necessidade do aluno em participar dos estudos de
recuperação paralela, os pais deverão ser informados quanto aos dias e horários
estabelecidos para que possam organizar a vinda da criança em horário oposto ao
período letivo. Sobre esta oportunidade, assinarão termo de compromisso
responsabilizando-se pelo encaminhamento dos filhos para receberem este
atendimento. Os pais que não enviarem seus filhos conforme termo de compromisso
firmado deverão ser notificados documentalmente pela escola. Para tanto, o
professor deverá estar com os registros de frequência rigorosamente em dia. A
escola deverá ainda, informar ao conselho tutelar os casos de notificações dos pais
que negligenciaram ao direito do aluno aos estudos de recuperação paralela.
As escolas deverão ofertar uma carga horária mínima de recuperação
paralela de 04 horas semanais, podendo ser ampliada de acordo com as
necessidades e ritmo de aprendizagem de cada aluno ou conforme presume a
proposta pedagógica da escola. O registro da frequência é de responsabilidade do
professor, devendo ser acompanhado pelo coordenador pedagógico da escola.

5. Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
Ofertar-se-á de imediato, o contato individual e presencial com a família com
o objetivo de colhimento de informações sobre a condição de saúde do aluno com
deficiência para o direcionamento da oferta de escolarização, se presencial ou
domiciliar, sabendo que alguns alunos possuem morbidade que os deixam mais
vulneráveis. Todos os protocolos de prevenção ao contagio do COVID-19 serão
rigorosamente utilizados;
Ofertar-se-á atendimento remoto, e domiciliar quando necessário, para os
alunos que se enquadrarem no grupo de risco quando tiver:


Restrições respiratórias;



Dificuldades nos cuidados pessoais;
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Condições autoimunes;



Doenças associadas como diabetes, hipertensão arterial, doenças do

coração, pulmão e rim, doenças neurológicas;
Em tratamento de câncer.



Ofertar-se-á ao profissional de apoio (cuidador) condições específicas as
medidas de higiene e vestimenta para assegurar o não contato físico direto;
A Secretaria de Educação SEMED - elaborará documento de orientação aos
profissionais da Educação Especial de como proceder com os alunos com
deficiência no retorno às aulas:
Garantir a oferta do transporte acessível com os devidos cuidados para



alunos com deficiência que necessitem e monitores que prestam serviço para este
atendimento;


Para todos os alunos com deficiência com acesso à educação

presencial, remota ou domiciliar conforme necessidade, será ofertado atendimento
educacional especializado de forma individual tomando todas as recomendações
dadas pela OMS.


Articular um trabalho intersetorial em parceria entre saúde, Núcleo de

Psicologia da Secretaria de Educação e a Assistência Social para devidos
encaminhamentos caso necessário, com objetivo de atender as famílias em suas
especificidades.

6.

MECANISMOS

DE

BUSCA

ATIVA

DE

ESTUDANTES

VISANDO A SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA, CONSIDERANDO A
POSSIBILIDADE DE ABANDONO
Reunir com representantes das áreas da educação, saúde, assistência social
e toda a rede de proteção à criança e ao adolescente, inclusive o Conselho Tutelar,
obedecendo as instruções de combate ao Coronavírus (uso de máscaras, álcool em
gel, respeitar limite de espaço, ou até mesmo por meio de videoconferência), com o
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objetivo de elaborar o Plano de Ação de Busca Ativa Escolar Pós Pandemia
(COVID-19).
Depois que as Escolas realizarem todos os mecanismos do SOE (Serviço de
Orientação Escolar), comunicar a Equipe do Busca Ativa e o Conselho Tutelar.


Ofertar formação aos agentes comunitários de saúde e material para

notificações dos casos;


Fazer o curso de formação online da Busca Ativa Escolar (EAD Busca

Ativa Escolar na Prática);


Ler guias e manuais de orientação disponíveis no site da estratégia

(impressos se necessário);


Atualizar os dados da plataforma e inserir os alertas e os casos que

foram criados e/ou gerenciados em formulários impressos;


·Fazer reuniões à distância com a equipe, por telefone ou

videoconferência, para discutir casos, avaliar dados e capacitar os profissionais;


Criar um grupo de WhatsApp com a equipe para facilitar a

comunicação;


Assistir aos plantões online sobre dúvidas frequentes no canal do

UNICEF Brasil no YouTube;


Gerenciar

o

cadastro

dos

usuários,

acrescentando

novos

colaboradores, removendo os que não fazem mais parte da equipe, corrigindo
inconstâncias e etc.

7. ACOLHIMENTO E AVERIGUAÇÃO DOS PROBLEMAS QUE
POSSAM IMPACTAR O PROGRESSO DA COMUNIDADE ESCOLAR
(...) BUSCANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS CAUSADOS PELA
PANDEMIA
O Programa Saúde na Escola tem como objetivo contribuir para a formação
integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à
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saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.
As diretrizes e objetivos do PSE conforme Termo de Compromisso Municipal
do PSE –nº 01100023784 e Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 - Institui o
Programa Saúde na Escola (PSE) e evidenciam a necessidade de estratégias tendo
em vista o novo desenho da atual conjuntura política de educação em saúde, que
trata a saúde e educação de forma integral e parte de uma formação ampla para a
cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos de crianças, adolescentes e
jovens.
Neste contexto, a coordenação do PSE atuará com formação de temáticas
relevantes e dará atendimento através de videoconfência, via WhatsApp, telefone e
com atendimento presencial às equipes escolares respeitando as normas da OMS,
assim como as notas técnicas 52 e 53 da AGEVISA, propõe que as ações sejam
vinculadas junto aos articuladores e intensificadas e executadas pelos Professores
junto aos alunos:

7.1. Promoção das práticas corporais, da atividade física e do lazer nas
escolas
Proposta da ação:
O professor titular segundo orientação da coordenação do PSE desenvolverá
atividades corporais que visem:


Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental);



Adquirir controle corporal;



Desenvolver a habilidade motora;



Assumir a responsabilidade do seu próprio bem-estar;



Desenvolver

a

habilidade

de

utilização

do

movimento

como

instrumento de comunicação e expressão;


Utilizar sadiamente as horas de lazer;
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Adquirir comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal

e social;


Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física.



Estruturar movimentos que requeiram coordenação geral e seletiva;



Equilibrar-se em diferentes situações, com ou sem deslocamento,

controlando sua postura;


Melhorar seu desempenho na execução de atividades que requeiram

força, resistência, flexibilidade, agilidade e velocidade.

7.2. Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos
A Cultura de Paz é definida como um conjunto de valores, atitudes, tradições,
comportamentos e estilos de vida baseados no respeito pleno à vida e na promoção
dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, propiciando o fomento da paz
entre as pessoas, entre os grupos, ressaltando que viver em paz consigo e com os
outros é como cuidar da saúde mental,

e inclusive solicitando a presença de

orientador educacional, bem como a presença de psicólogo educacional ou
coordenação do PSE.
Proposta da ação:


Leitura de textos reflexivos e de autores renomados despertando o

pleno desenvolvimento e bem-estar das relações;


Estabelecer momentos de conversação com alunos através de rodas

de conversa com temáticas de relevância, como saúde mental, valorização pessoal
e respeito ao próximo, como evitar os conflitos, e caso haja conflito, como resolvêlos;


Produzir textos, cartazes juntamente com alunos sobre os direitos e

deveres.
7.3. Verificação e atualização da situação vacinal
Proposta da ação:
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Orientar aos pais a levar seus filhos aos postos de vacinação, e tornar-se
imprescindível que os professores orientem os alunos sobre a importância de
conhecer as vacinas e o bem que as faz.

7.4. Promoção da alimentação saudável e prevenção da obesidade
infantil
Neste período é importante manter alimentação saudável para a manutenção
e fortalecer a imunidade com a alimentação e recuperação da saúde, caso algum
aluno ou familiar tenha tido algum caso de vírus. Nosso organismo precisa de uma
dose extra de cuidado, lembrando que há uma variedade de nutrientes que, em
conjunto favorecem o sistema imunológico e ajudam a prevenir doenças, que são as
vitaminas A, C, D, E e o mineral zinco; tal como, alimentos ricos em substâncias
antioxidantes e prebióticos. Portanto, o foco na alimentação deve ser redobrado,
principalmente para os idosos da casa, que aparecem como o principal grupo de
risco e necessitam de atenção especial.
Proposta da ação:
Juntamente com a Dra Rosiley Nunes Visa Araújo nutricionista da Secretaria
Municipal de Educação produzir cardápios para orientar professores e alunos para
serem enviados aos pais, bem como orientar em sala de aula.


Orientar quanto ao planejamento das compras contendo alimentos

saudáveis;


Dar preferência aos alimentos integrais em sua forma mais natural;



Utilizar verduras e legumes em todas as refeições;



Consumir com moderação óleo, gordura, sal e açúcar;



Cuidado com a hidratação;



Utilizar frutas saudáveis.
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8. Orientações aos estabelecimentos de ensino no retorno as aulas para
respeitar


Observar o distanciamento de alunos dentro de sala e no pátio da

escola;


Considerar a limitação de acesso, reduzindo o número de entradas,

para melhor controle e fluxo, sem deixar de estar atento à possível aglomeração de
pessoas;


Utilizar álcool em gel;



Utilizar sinalizador;



Preparar o ambiente com pias;



Distribuir pias no pátio da escola;



Instalar um jato para descontaminação. Seria uma tenda de

desinfecção. Onde funcionários da escola fariam essa desinfecção;


Aplicar medidor de temperatura (termômetro infravermelho para o

corpo);


Fornecer Fornecimento de máscaras no mínimo duas para cada aluno;



Utilizar sabonete líquido.

9. Encontros de Formação, acolhimento aos professores, estudantes e
demais profissionais da Educação
Conforme orientações o Núcleo de Psicologia vem desenvolvendo trabalho
preventivo

de

acompanhamento

escolar

junto

aos

Gestores,

Orientadores

Escolares/Educacionais, Professores e Comunidade Escolar, pelo viés online e
presencial, sempre prezando pela demanda individual de cada equipe e comunidade
escolar e ainda respeitando as medidas sanitárias adequadas mediante ao atual
contexto de pandemia.
Ações desenvolvidas pelo Núcleo de Psicologia:


Oportunizar intervenções temáticas de acordo com a demanda de cada

equipe escolar;
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Disponibilizar suporte técnico e psicológico através de aplicativo

WhatsApp a equipe escolar, pais e/ou responsáveis pelos os alunos;


Suporte para elaboração de planos de intervenção para alunos em

risco junto a equipe pedagógica.
O Núcleo vem oportunizando encontros online com a equipe escolar a partir
das demandas de cada equipe, priorizando o acolhimento, orientações quanto ao
sigilo, privacidade e respeito ao próximo quanto ao momento do encontro online,
através de recursos como: observação, intervenção verbal, aplicativo para reuniões
online, slides, músicas, vídeos e dinâmicas de grupo, são trabalhados temas como:
Prevenção a Saúde Mental, inteligência Emocional, “Ser Educador”, Relação inter e
intrapessoal, fatores de proteção durante período de pandemia e pós-pandemia.
Salientando que conforme necessidade de acompanhamento psicológico, as
técnicas realizam o atendimento no âmbito escolar e conforme necessário
encaminha para o atendimento clínico.
Reiteramos ainda no que se refere ao trabalho desenvolvido pelo Núcleo de
Psicologia foi encaminhado a todas as Escolas Municipais e Conveniadas no dia 22
de abril memorando circular nº. 032 que refere às orientações e normatizações dos
atendimentos do Núcleo durante período de suspensão das aulas.
Foi encaminhado aos gestores escolares ainda memorando circular nº. 046 a
todas as Escolas Municipais e Conveniadas para determinar agendamento com
todas as equipes escolares através de Vídeo Conferência, trabalhando assim
conforme demanda individualizada fatores que permeiam prevenção a Saúde Mental
e o “Ser Educador” em meio a pandemia e pós pandemia.

9.1. Estratégias de atendimento: Professores e Estudantes
O acolhimento é uma ação voltada a humanizar e favorecer a adaptação da
criança, adolescente e equipe de professores no ambiente escolar. É uma prática
educativa que será importante ao longo de todo ano letivo, levando a todos o
sentimento de bem-estar. Trata-se de ações simples que auxiliam na integração de
toda a comunidade escolar.
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As estratégias voltadas ao acolhimento estabelecem vínculos e vivências
agradáveis dentro da escola, criando condições importantes para a formação
integral. Ademais, condições essenciais para o restabelecimento do corpo discente e
docente, após a intensa situação emocional fragilizada pelo isolamento social devido
à pandemia.
A escola deve estar preparada para recebê-los, explorar os espaços da
instituição também é uma ideia para acolhê-los, pois valorizar o ambiente escolar é
uma boa opção para o bem-estar de todos.
A atuação da equipe gestora será peça significativa nesses momentos, 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 satisfação do professor no
ambiente de trabalho.
Esse é um trabalho de grande responsabilidade, é contínuo e parte da
realidade na qual a escola está inserida, levando em consideração as modalidades e
faixa etária dos estudantes atendidos.
9.2. Aos professores
Estrutura da semana de acolhimento:
Orienta-se que durante todo o acolhimento as escolas sigma os protocolos de
distanciamento/saúde preconizados pelos órgãos competentes.


A equipe gestora receberá os professores na porta de entrada da

escola (mantendo a distância estabelecida), denotando com essa atitude um
sentimento de pertencimento aos mesmos. Assim, todos se sentirão acolhidos no
ambiente de trabalho logo ao adentrar no espaço;


Convidar alguém da escola ou da comunidade que cante ou que toque

um instrumento para receber os professores e que faça leituras de incentivo;


Realizar ações para integrar os professores. Quando possível,

estabelecer parcerias com o intuito de promover acompanhamento psicológico, pois
o retorno desses às suas atividades poderão gerar fortes emoções causadas pelo
processo de isolamento;
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Sendo assim, o apoio psicológico, grupos de trocas de experiências,

relatos pessoais e boas práticas realizadas auxiliarão o professor no seu processo
de integração ao ambiente de trabalho;


Formações promovidas pela SEMED, núcleo de Psicologia, pelas

escolas, 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.

9.3. Aos estudantes
Estrutura da semana de acolhimento:
O acolhimento para o estudante é a porta de entrada para integrá-lo à escola.
Nesse sentido, o acolhimento dos estudantes precisa ser gradativo, pois para eles a
perda do convívio presencial e os transtornos resultantes dessa situação foram
ainda maiores, uma vez que estão em processo de formação.
Dessa forma, as unidades escolares deverão se organizar em fases, a saber:
 Mobilização da comunidade escolar mediante: ligações, e-mails, Facebook,
rádio, jornais locais, dentre outros. Os responsáveis legais dos estudantes deverão
ser contactados previamente quanto ao retorno às atividades escolares presenciais,
buscando assegurar que os convocados estejam presentes;
 Planejamento cuidadoso e colaborativo de toda equipe escolar para a
organização de cartazes de boas-vindas (afixados nas paredes do ambiente escolar)
ao som de boa música, a fim de recepcionar os estudantes na porta de cada
unidade escolar obedecendo aos critérios de distanciamento;
 As

unidades

escolares

devem

assegurar

que

todas

orientações

norteadoras dos protocolos de distanciamento/saúde sejam repassadas em sala de
aula pela equipe escolar, bem como, afixadas em locais visíveis para que todos os
estudantes possam ter acesso às informações necessárias enquanto estiverem no
ambiente escolar;
 Seguindo o que preconiza as normas de atendimento e distanciamento
dentro de sala de aula, deve-se respeitar a quantidade de estudante por espaço.
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Não obstante, preparando as salas de aula para receber a todos com muita
receptividade, prudência e afetividade;
 Identificação de estudantes em estado de vulnerabilidade social, em
especialmente em detrimento da violência e, posterior, encaminhamento aos órgãos
de proteção à criança e adolescente;


Elaboração de Plano de Ação com o apoio e participação de uma equipe

multidisciplinar com o objetivo de prestar apoio emocional aos estudantes, a ser
executado pelo orientador educacional, em especial nos 15 primeiros dias de retorno
às aulas presenciais.
 Será realizada avaliação diagnóstica/nivelamento, para que a escola
identifique as habilidades a serem priorizadas no pós-aula, em especial em Língua
Portuguesa e Matemática;
 Seleção de objetos de conhecimento significativos/pré-requisitos para o
ano escolar;
 Aplicação de sequências didáticas com objetivo de desenvolver as
habilidades e competências essenciais para processo de ensino aprendizagem.

9.4. Servidores e estudantes em situação do grupo de risco
Conforme assegurado pela Lei nº 9394/96-LDB, em seu Art. 4º-A. É
assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da
educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou
domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em
regulamento, na esfera de sua competência federativa, além do Regimento Escolar
Interno já prever a oferta deste direito em todas as instituições escolares
pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino – SME, com isso continuaremos
oferecendo conforme a necessidade, onde o estudante terá sua falta abonada
conforme normas educacionais e ainda poderá receber atividades complementares
por meio do acesso remoto por meios físicos, recursos tecnológicos ou conforme a
disponibilidade do aluno ou escola.
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10. Promoção de atividades ( Presenciais e não presenciais
concomitantes)
A Resolução n.03/C.M.E./ARQ./2020 onde dispõe sobre normas para as
escolas de Educação Infantil pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino de
Ariquemes na reorganização do Calendário Escolar, em caráter excepcional,
enquanto durar a situação da pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, no Art.
5º, $ 1º já normatiza esse atendimento de forma concomitante ao período das aulas
presenciais, quando do retorno às atividades.
No entanto, a Resolução n.02/C.M.E./ARQ./2020 que dispõe sobre a
substituição das aulas presenciais por atividade à distância em meios digitais ou
meio físico enquanto durar a situação da pandemia do Novo Coronavírus – COVID19, aprovada pelo Conselho Pleno em 15 de abril de 2020, não dispõe sobre essa
regulamentação.
Porém, enfatizamos que por já em estudo com base no Parecer
005/2020/CEP/CP uma resolução no Conselho Municipal de Educação para
reorganização dos calendários e normatização para o ensino não presencial
concomitantemente ao Ensino presencial ao Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos quando retorno às atividades presenciais.

11. Recomposição do quadro de professores e demais
profissionais de Educação com desvio de função e/ou cedidos,
conforme a necessidade
Considerando o plano de retorno gradual às aulas presenciais, para a
Educação Infantil dando continuidade da oferta de atividade remota, sendo a última
etapa a retornar suas atividades.
Considerando as medidas pedagógicas que serão adotadas o atendimento
com horário reduzido de 2 a 3 horas, lanche disponibilizado e distribuído na sala de
aula, revezamento em dias alternados, ensino a distância concomitantemente ao
ensino presencial.
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Considerando o plano de retorno gradual às aulas presenciais, para Ensino
Fundamental para os alunos do ciclo de alfabetização de 1º ao 3º Ano e do 4º a ao
9º Ano, em dias alternados e horário reduzido com média de 10 a 15 alunos por
horário / turmas, e, alunos da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Considerando o disposto do DECRETO Nº 16.284 de 19 de março de 2.020
que “Dispõe sobre a inclusão de servidores públicos municipais em regime de
Escritório Remoto – Home Office no Município de Ariquemes, em razão da pandemia
do novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”.
Considerando que a LEI MUNICIPAL Nº. 1305, de 22 de junho de 2007, que
“Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Sistema
de Ensino do Município de Ariquemes e dá outras providências”.
Considerando que a alteração da LEI Nº 1.674/2011, em seu Art. nº 15, “O
regime de trabalho dos profissionais da educação será de 20 (vinte) horas semanais,
30 (trinta) horas semanais ou 40 (quarenta) horas semanais”.
§ 1°. A composição de jornada de trabalho do professor docente será composta de
atividades de interação intraclasse e atividades extraclasse.
§ 2°. As atividades extraclasse serão integralmente desenvolvidas na unidade
escolar e serão destinadas de acordo com a proposta pedagógica da escola,
incluídas nestas atividades, planejando, avaliação do trabalho didático, atividades
de pesquisa, estudos colaboração com a atividade escolar, reuniões pedagógicas,
articulação com a comunidade e aperfeiçoamento pessoal.
§ 3°. Para fins de individualização as atividades intraclasse e extraclasse, os
professores terão jornada de trabalho.
a)

20 (vinte) horas semanais, sendo 13 (treze) horas de atividades de

interação intraclasse e 07 (sete) horas de atividades extraclasse, ambas
desenvolvidas na unidade escolar;
b)

30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas de atividades de

interação intraclasse e 10 (dez) horas de atividades extraclasse, ambas
desenvolvidas na unidade escolar..........;
c)

40 (quarenta) horas semanais, sendo 26 (vinte e seis) horas de atividades

de interação intraclasse e 14 (quatorze) horas de atividades extraclasse, ambas
desenvolvidas na unidade escolar”.

Conforme proposta apresentada na medida pedagógica, os professores
ministrarão 2 a 3 horas diárias de aulas presenciais e dias alternados, sendo assim,
o professor terá redução diária de 50% da sua carga horária semanal de atividades
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de interação intraclasse de trabalho com sua turma, propomos a esse professor
completar

horas

de

atividades

de

interação

intraclasse

em

outra

turma

correlacionada com sua área atuação.
De modo que a recomposição dos professores do grupo de risco, maior de
60 anos, ou acometido pelo covid19, seja pelo professor que está em trabalho
presencial a completar 2 a 3 horas diárias de aulas presenciais e dias alternados,
sendo assim, o professor será lotado com mais 50% da carga horária semanal de
trabalho com a turma, sendo que esse professor continuará a desenvolver
normalmente as horas de atividades de interação intraclasse na própria turma em
conformidade com sua regência/lotação.
De modo que a distribuição conforme a carga horária semanal do professor
ficará disposta da seguinte forma:


Professor 40 (quarenta) horas semanais (26 aulas intraclasse):

- sendo 13 (treze) horas semanais de atividades de interação intraclasse com
sua Turma/Ano;
- sendo 13 (treze) horas semanais de atividades de interação intraclasse em
substituição;


Professor 30 (trinta) horas semanais (20 aulas intraclasse):

- sendo 10(treze) horas de atividades de interação intraclasse com sua
Turma/Ano;
- sendo 10 (treze) horas de atividades de interação intraclasse em
substituição


Professor 20 (vinte) horas semanais (13 aulas intraclasse):

- sendo 6 (seis) horas de atividades de interação intraclasse com sua
turma/Ano, e,
- sendo 6 (seis) horas de atividades de interação intraclasse em substituição.
QUADRO LOTAÇÃO POR ESCOLA

UNIDADE ESCOLAR
Escola Aldemir Lima Cantanhede
Escola Arco Íris

PROFESSOR
EFETIVO

22
14

AGENTES
EFETIVO

9
8
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Escola Chapeuzinho Vermelho
Escola Dr. Dirceu de Almeida
Escola Gessi Janes Soares Moreira
Escola Henrique Dias
Escola Ireno A. Berticelli
Escola Jorge Luiz Moulaz
Escola Jorge Teixeira
Escola Mafalda Rodrigues
Escola Magdalena Tagliaferro
Escola Mário Quintana
Escola Paulina Mafini
Escola Pe. Ângelo Spadari
Escola Pingo de Gente
Escola Prof. Levi Alves de Freitas
Escola Prof. Pedro Louback
Escola Prof. Venâncio Kottwitz
Escola Profª Eva Dos Santos de
Oliveira
Escola Roberto Turbay
Escola Sonho Meu
Escola Vinícius de Moraes
TOTAL
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55
14
17
18
15
18
18
71
35
11
42
39
32
23
27

13
12
10
9
12
7
13
10
12
7
6
5
6
14
7
10

32
31
24
24
616

9
12
10
10
211

SERVIDORES - GRUPO DE RISCO

UNIDADE ESCOLAR
Escola Aldemir Lima Cantanhede
Escola Arco Íris
Escola Chapeuzinho Vermelho
Escola Dr. Dirceu de Almeida
Escola Gessi Janes Soares Moreira
Escola Henrique Dias
Escola Ireno A. Berticelli
Escola Jorge Luiz Moulaz
Escola Jorge Teixeira
Escola Mafalda Rodrigues
Escola Magdalena Tagliaferro

AGENTES

2
4
1
2
2
3
-

PROFESSORES
ADMINISTRATIVOS

1
4
1
2
1
3

PROF. SALA
DE AULAS

1
1
4
3
1
1
5
1
2
5
6
29

Escola Mário Quintana
Escola Paulina Mafini
Escola Pe. Ângelo Spadari
Escola Pingo de Gente
Escola Prof. Levi Alves de Freitas
Escola Prof. Pedro Louback
Escola Prof. Venâncio Kottwitz
Escola Profª Eva Dos Santos de
Oliveira
Escola Roberto Turbay
Escola Sonho Meu
Escola Vinícius de Moraes
TOTAL

1
6
2
2

1
2
1
2
2
-

3
1
29

1
1
1
23

4
1
6
1
2
6
2
2
1
55

Profes
sor
que
estiver
sendo
recond

uzido desenvolverá suas atividades em regime de Escritório Remoto – Home Office,
deverá realizar o planejamento das atividades a serem desenvolvidas, a partir das
habilidades, considerando os objetos de conhecimentos a serem ministrados para
sua turma em atendimento as disciplinas e peculiaridades de seus alunos, de forma
a ofertar as atividades extraclasses com acompanhamento pedagógico. Sendo que
estes farão as atividades remotas do professor que estiver substituindo-o nas aulas
presenciais.
Considerando que possuímos 17 (dezessete) professores cedidos com ônus
de outros municípios para o município de Ariquemes, e, 16 (dezesseis) professores
cedidos do município de Ariquemes para outros municípios com ônus para os
mesmos, de modo que a variável dos cedidos de Ariquemes ou para Ariquemes
estão em equilíbrio pelo quantitativo de professores.

12. Formação aos Docentes e equipe Gestoras de modo a
prepará-los para novas medidas e metodologias educacionais.
(Formações PRO-BNCC)
A Secretaria Municipal de Educação de Ariquemes mesmo em tempos de
pandemia tem garantido o aperfeiçoamento dos técnicos/formadores no Programa
de

Formação

PRO-BNCC,

estes

consequentemente

serão

os

Formadores/Multiplicadores para os profissionais de Educação Infantil, Ensino
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Fundamental Anos Iniciais das redes; Municipal, Estadual, particulares bem como
Instituições conveniadas, tendo como Norte o Referencial Curricular de RO. O
Programa de Formação Pro-BNCC é um programa que apoia o avanço da
implementação da Base Nacional Comum Curricular em regime de colaboração
entre estados e municípios. A formação norteia a (re) elaboração dos currículos de
referência alinhados à BNCC e a formação continuada dos profissionais das redes
para implementação dos mesmos.
Participaram desta capacitação os técnicos/formadores da SEMED que
desenvolvem formação com o público da Educação Infantil, Anos Iniciais e a
Articuladora Municipal-Pro-BNCC que atuará na formação dos Gestores Escolares,
cujo foco é organizar/revisões das ações voltadas para as Propostas Pedagógicas
das unidades escolares.
Tendo em vista o regime de colaboração, os professores da rede municipal
que atuam de 6º ao 9º ano- Anos Finais serão formados através dos formadores
estaduais com o monitoramento realizado pelo Coordenador responsável pelo
seguimento. A secretaria proporcionará formação aos servidores supracitados por
grupos de trabalho, totalizando 40/horas (quarenta horas) de curso, de modo a
prepará-los para implementação das novas metodologias educacionais conforme
propõe o Referencial Curricular de RO, considerando as peculiaridades locais.
O público será distribuído da seguinte forma;

Quantitativo

Público Educador

Carga
horária

163

Professores

da

Educação

Infantil,

40hs

Orientadores e Coordenadores

39

Gestores

Escolares

municipais

e

40hs

conveniadas

31

376

Professores

anos

iniciais

e

40hs

Coordenadores Pedagógicos

13. Ações do Conselho Escolar
Com o retorno das aulas durante a pandemia as escolas devem efetivar as
ações do Conselho Escolar - CE, conforme previsto no Decreto N.6944/PGM/2010
26 de fevereiro de 2010. As reuniões acontecerão no âmbito de todas unidades
escolares ordinariamente, uma vez por mês, promovendo a participação paritária
representativa de toda comunidade escolar. Os gestores devem considerar as
funções Deliberativa, Consultiva, Fiscalizadora, Mobilizadora e Pedagógica para dar
voz aos membros deste colegiado.
As reuniões do Conselho Escolar poderão ser realizadas por maioria simples
dos membros que o compõem e as discussões, votações e decisões devem ser
registradas em atas, que serão lidas, aprovadas e assinadas e colocadas à
disposição da comunidade escolar. A SEMED acompanhará as ações do Conselho
Escolar por meio de visitas em loco e por análise das atas registradas em livro
específico.

14. Novo processo de chamada escolar
Desde 2017/2018, o SME iniciou o processo de chamada escolar, visando
ofertar

um

atendimento

humanizado

sem

aglomeração

e

respeitando

as

peculiaridades de cada família. Com o trabalho realizado pelos Instituições
Escolares e SEMED, o processo de chamada escolar tem mostrado eficiente,
confirmado esse ano de 2019/2020, que não houve filas para registro da
participação da chamada escolar, bem como para efetivar a rematrícula e matrícula.
Contudo, o novo processo de Chamada Escolar, obedecerá as estratégias
propostas: Levantamento de demanda por meio da Chamada pública da Educação
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Infantil e Ensino Fundamental será destinada aos novos alunos, em 02 (duas)
situações: alunos que não estão matriculados nas Escolas Municipais; alunos que
estão fora de sala de aula;
Chamada Pública Escolar Itinerante nas conveniadas (CEI Moranguinho e
Castorzinho), evitando aglomeração na SEMED ou nas Escolas;
Remanejamento Interno aos alunos pertencentes ao Sistema Municipal
de Ensino: A SEMED realizará um levantamento com base nos documentos
existentes na pasta individual do aluno ou criança, nas Escolas Municipais e Centros
de Educação Infantil Municipal que não ofertam o ano escolar seguinte, estes serão
remanejados para outras Escolas Municipais conforme o zoneamento escolar.
Remanejamento por mudança de endereço: Os responsáveis pelos
estudantes que mudaram de endereço, poderão solicitar a vaga na SEMED, onde
será emitido, caso haja vaga, um atestado de vaga. Esta requisição acontecerá
conforme o zoneamento escolar no período a ser definido.
Todo o processo de chamada escolar, é realizado por meio de atendimento
local, sem aglomeração de pessoas, garantindo a matrícula, no local mais próximo
de sua residência, por meio do zoneamento escolar conforme a oferta da vaga da
escola.
Neste ano, está em análise a viabilidade de incluir a chamada escolar online,
no entanto, podemos deparar-se com informações inconsistentes, dúbia, o que
prejudicará a agilidade e eficácia do processo de matrícula. Fato este, observado
nos atendimentos aos pais ou responsáveis durante a chamada escolar, onde
muitos desconhecem o ano escolar, se houve retenção ou aprovação, e estas
informações são fundamentais para a tabulação dos dados.

15. Medidas de segurança e higiene nas unidades escolares
Para o retorno das aulas é essencial obedecer às medidas de segurança e
higiene da OMS e demais órgãos de saúde, pois os mesmos são fundamentais para
a contribuição da redução de contaminação do covid19. A adoção de protocolos de
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higiene será necessária para evitar ao máximo o contágio entre os profissionais da
Educação, os alunos e suas famílias.
É preciso utilizar esse protocolo de acordo com as necessidades de cada
unidade escolar, respeitando sua realidade individual.

15.1. Procedimentos nas Unidades Escolares


Cabine de desinfecção na entrada de cada unidade escolar para

entrada dos alunos e servidores;


Maior espaçamento entre carteiras nas salas de aula e diminuição do

número de alunos por sala;


Rotinas de escalonamento dos horários de entrada, saída, recreação,

alimentação e demais deslocamentos coletivos dos estudantes no ambiente escolar
para evitar aglomerações.


Sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos

mantenham distância entre si.


Marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação

durante a merenda.


Verificação da temperatura dos alunos e educadores na entrada.



Utilização de máscaras por alunos e professores durante toda a

estadia na escola;


Lavagem ou higienização das mãos com álcool 70% na chegada dos

alunos e profissionais da educação à escola e, bem como no intervalo de recreio e
na saída da escola;


Lavatórios/pias com dispensador de sabonete líquido, suporte com

papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal e dispensadores com
álcool em gel em pontos de maior circulação (na entrada de cada sala, recepção,
corredores e refeitório);


Tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes

de adentrar na sala de aula;


Dosadores de álcool gel na entrada r pavilhões de todas as escolas

para que os alunos higienizem as mãos quando entrarem e saírem.
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16. Higienização e desinfecção de espaços
Limpeza de todo o ambiente escolar, pelo menos uma vez ao dia, de acordo
com a realidade de cada escola, sobretudo das superfícies que são tocadas por
muitas pessoas.


Higienização dos espaços escolares e de seus acessos (maçanetas

das portas, por exemplo);


Rotinas de triagem e higienização na entrada da escola Desativação

de bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de copos descartáveis
e/ou garrafinhas individuais;


Prioridade para o uso de materiais descartáveis de uma maneira geral.

17. Cuidados com as pessoas com suspeita de contaminação
Para melhor orientação e monitoramento quanto a prevenção e medidas do
protocolo do Covid19 será colocado um monitor (a) com experiência na área da
saúde com treinamento para auxiliar nas demandas da escola tais como:


Orientação à equipe escolar para identificação dos sinais e sintomas e

procedimentos em caso de suspeição de contaminação.


Comunicação à autoridade local quando ocorrer um caso suspeito ou

confirmado de contaminação na escola;


Existência de ambiente para promoção do isolamento imediato de

qualquer pessoa que apresente os sintomas característicos de contaminação,
orientando-a e a seus familiares, a seguirem os procedimentos indicados pelas
autoridades de saúde pública. Encaminha para casa, seu retorno à unidade escolar
estará condicionado à apresentação de laudo médico.


Auxiliar nas rotinas de higienização dos estudantes e servidores;



Sinalizar com Cartazes e outras formas de divulgação no ambiente

escolar.


Orientar e supervisionar o recebimento e armazenamento adequado de

alimentos trazidos de casa (limpeza da embalagem antes de armazenamento na
escola).


Cuidados no preparo e distribuição da alimentação escolar: uniformes,

máscaras, luvas, talheres, etc.
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Organizar junto a equipe da escola todos os espaços de trabalho com

distanciamento social, pátio, refeitório, biblioteca, laboratórios de informática, área
de esporte, etc.

18. Transporte Escolar


Redução

do

número

de

estudantes

e

servidores

em

rotas

compartilhadas por veículo para um terço da capacidade, respeitando o
espaçamento de uma pessoa por poltrona intercalando um acento ocupado na
janela, o próximo no corredor.


Desinfecção dos veículos destinados ao transporte escolar diariamente

com Álcool líquido 70%, ou água sanitária, antes de iniciar e a cada término de rota
realizada, em todas as superfícies de poltronas, cintos de segurança, lixeiras, acento
do motorista, volante, cambio de marchas e, apoios e corrimões constantes nos
veículos.


Controle e monitoramento no embarque e desembarque dos alunos

nas escolas evitando contato direto dos alunos em aglomerações.


Não aceitar embarque de alunos e/ou servidores sem máscara ou com

sinais e/ou sintomas de resfriado.


Atender os princípios estabelecidos pelas unidades escolares ao

transportar apenas os alunos de acordo com revezamento, de acordo com lista de
embarque a serem fornecidas por cada unidade escolar semanalmente.
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