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1. INTRODUÇÃO
Desde 1948, o direito à educação está previsto na Declaração
Universal dos Direitos Humanos, quando há 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”.
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.
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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 préescolas, 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 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.
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2. OBJETIVO
Implementar medidas sanitárias e práticas pedagógicas que
contemplem o retorno 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 Corona vírus 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 Corona vírus - 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 Corona vírus, 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 decorrente do Novo Corona vírus 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.
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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 Corona vírus
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
Corona vírus 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 2020, declara
estado de calamidade pública em todo o território do Município de Ariquemes
para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID19 (novo Corona vírus), altera e revoga dispositivos do Decreto Municipal nº
16.300, de 20 de março de 2020, 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 pública 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, em caráter excepcional, enquanto durar a situação da
pandemia do Novo Corona vírus – 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 pandemia
do Novo Corona vírus – 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.
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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:
Primeira semana: Nas escolas urbanas 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 estudantes por turma, garantindo o
distanciamento. Buscando assim, após essa ação o possível nivelamento.
Primeira Semana: Nas escolas polos 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 estudantes por turma, garantindo o distanciamento,
considerando a organização do transporte escolar por rota. 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 Estudantes
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
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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.
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 estudantes e crianças,
priorizando a segurança tanto dos estudantes 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 estudantes, e seu
desenvolvimento, para tanto, buscaremos meios para detectar os avanços e
fragilidades com relação à aprendizagem das crianças da Educação Infantil e
dos estudantes 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
12

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 - 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 estudantes ao processo de ensino e aprendizagem. Essa traduzse 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 estudantes.
Evidencia-se a necessidade de considerar as diferenças individuais dos
estudantes particularmente em se tratando dos estudantes 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.
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A avaliação diagnóstica a ser realizada para o retorno do atendimento
presencial das crianças de Educação Infantil será com a intenção de analisar
como 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. Para as 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 estudantes dos anos inicias do Ensino Fundamental, 1° ao 3º ano
(Ciclo de Alfabetização), 4º ao 9° ano do Ensino Fundamental e dos estudantes
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 estudantes nãoalfabéticos 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 estudantes 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
estudantes 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.
No diagnóstico de matemática o professor, ditará dez números
orientando a escrita um embaixo do outro.
O objetivo é verificar se os estudantes 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 estudantes avancem em seus
conhecimentos, referente ao sistema de numeral decimal.
Para os demais componentes curriculares, os estudantes farão um
diagnóstico oral.
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Entende-se que os estudantes 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, realizar-se-á: Recuperação Paralela; PMALFA; Projeto
“Consolidando Saberes”.
Para os estudantes 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 contra turno, conforme a
carga horário semanal do professor, com atividades desafiadoras levando em
consideração o nível de conhecimento do aluno, estratégia destinada para o
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
estudantes 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 estudantes. Com base nestes resultados,
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
15

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 no contra turno 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.

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
estudantes e priorizando os que apresentam baixo rendimento.

4.2.5 PROJETO “CONSOLIDANDO SABERES”
Parceria junto à Universidade Federal de Rondônia – UNIR e outras
Instituições de Ensino Superior- IES, visando o resgate das habilidades e
competências dos estudantes que apresentarem defasagem.
O projeto conta com a participação dos acadêmicos de pedagogia do
5º período, que realizam aulas de reforço escolar no contra turno, com a
duração de 4h semanais, sempre com a orientação e acompanhamento da
coordenação escolar da instituição.
Este projeto atende aos estudantes do 3º ao 5º ano do Ensino
Fundamental.
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5. EDUCAÇÃO ESPECIAL
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

NA PERSPECTIVA

DA

No retorno das aulas presenciais deverão ser observadas as seguintes
situações:
Os estudantes com deficiências que não tenham condições de
participarem das aulas presenciais, como garantia de segurança e proteção
quanto à prevenção da doença, deverão ser atendidos com aulas não
presenciais, com ou sem mediação da tecnologia da informação e
comunicação.
Caso o estudante, justificadamente, seja considerado em situação
excepcional de risco epidemiológico, pessoal e familiar, decorrente da
pandemia da COVID-19, ou que apresente alguma comorbidade (Restrições
respiratórias, dificuldades nos cuidados pessoais, condições autoimunes,
doenças associadas como diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração,
pulmão e rim, doenças neurológicas, em tratamento de câncer) ou outras
enfermidades que impeçam seu comparecimento aos ambientes escolares
presenciais, as Instituições deverão garantir seu atendimento por meio de
atividades não presenciais, com ou sem mediação da tecnologia da informação
e comunicação.
A família poderá decidir sobre o retorno ou não do estudante às aulas
presenciais. No caso da família decidir pelo não retorno do estudante às aulas
presenciais deverá apresentar justificativa de sua decisão à Instituição de
Ensino.
A família que decidir pelo não retorno do estudante às aulas
presenciais deverá assinar um termo se comprometendo com a realização das
atividades designadas ao estudante, para serem realizadas de forma não
presencial e com os prazos de realização e devolutiva das atividades.
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 às instruções de combate ao Corona vírus (uso
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de máscaras, álcool em gel, respeitar limite de espaço, ou até mesmo por meio
de videoconferência), com o 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.;
 Levantar situações relacionadas a violência doméstica com as
crianças, adolescentes e adultos da EJA, promovendo palestras
e outras ações pertinentes.

7. ACOLHIMENTO E AVERIGUAÇÃO DOS PROBLEMAS
QUE POSSAM IMPACTAR O PROGRESSO DAC
OMUNIDADE 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 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
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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 videoconferência, 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, considerando Constituição Federal Artigo 205, 206, e 227, Lei
Federal 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020, Portaria nº 188/GM/MS de 4
de fevereiro de 2020, Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020, Medida
Cautelar de ADI 6341 DI e Recomendação Conjunta nº01/2020/MPC/MPRO
Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente Artigo 7, propõe que as ações
sejam vinculadas junto aos articuladores e intensificadas e executadas pelos
Professores junto aos estudantes.

7.1 PROMOÇÃO DAS PRÁTICAS CORPORAIS, DA ATIVIDADE
FÍSICA E DO LAZER NAS ESCOLAS
O professor titular segundo orientação da coordenação do PSE,
considerando a perspectiva de reabertura das escolas Segundo a Organização
Mundial de Saúde (2017) houve o aumento da prevalência de crianças e
adolescentes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como
obesidade, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, assim como problemas
respiratórios.
Vale destacar que, para a maioria dessa população, os únicos
momentos de atividades físicas sistematizadas ocorrem nas aulas de
Educação Física. Sendo assim, mediante manual de orientação da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) é primordial que se desenvolva atividades
corporais que visem evidenciar estudos epidemiológicos e sugere que a
atividade física regular aconteça de intensidade moderada com duração entre
30 e 60 minutos por sessão está associada à diminuição da mortalidade e das
taxas de incidência de influenza e pneumonia, reforçando a importância da
adoção/manutenção de modos de vida mais ativos neste momento de
pandemia de COVID-19.
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;
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Utilizar sadiamente as horas de lazer;
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.
Neste sentido, visando aumentar o nível de atividade física, crianças e
adolescentes podem praticar atividades físicas em casa de forma lúdica
brincando de bambolê, cabra cega, amarelinha, pular corda, caminhar sobre
corda no chão e cabo de guerra.
E nas aulas presenciais, as ideias de atividades, incluem jogos
tradicionais de recreio (esconder e procurar, marcar, pular) e criatividade
(construir uma pista de obstáculos, jogar vôlei de balão, brincar de cordas, bem
como brinquedos disponíveis pela escola).
Proporcionar desinfecção frequente das superfícies de todos os
materiais esportivos (bolas, raquetes, brinquedos, cordas, etc.) e ambientes
escolares (ex.: playground, quadra esportiva, destinados às práticas de
atividades físicas).
O professor de Educação Física deverá planejar as aulas dando
preferência a atividades ao ar livre em espaços amplos como praças e
parques, priorizando contato com a natureza: árvores, galhos soltos, terra,
água, grama. Pular, correr, rolar são exemplos de atividades a serem
desenvolvidas nessas áreas. Em lugares nos quais a praça ou parque estejam
em mau estado de conservação, visando evitar/desencorajar a prática de
esportes coletivos e atividades de contato corporal e/ou que impossibilitem o
distanciamento entre os participantes. Embora não haja consenso, tem-se
sugerido entre 1 e 2 metros para atividades físicas estáticas e, devido a efeitos
aerodinâmicos, distâncias maiores para atividades físicas com deslocamento
podem ser necessárias (ex.: 5 e 10 metros para caminhas e corridas,
respectivamente).
Desenvolver as práticas corporais ao ar livre ou em espaços mais
arejados possíveis, tendo em vista o aumento considerável do risco de
transmissão da COVID-19 em ambientes fechados.
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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 estudantes 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 resolvê-los;
 Produzir textos, cartazes juntamente com estudantes sobre os
direitos e deveres.

7.3 VERIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO VACINAL
Orientar aos pais a levar seus filhos aos postos de vacinação, e tornarse imprescindível que os professores orientem os estudantes 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
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.
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Proposta da ação:
Através de orientações elaboradas pela nutricionista, Rosiley Nunes
Viza Araújo, os professores serão informados sobre a importância da
alimentação para fortalecimento do sistema imunológico nesse período de
pandemia. Para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional são
importantes destacar:
 Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a
base de sua alimentação;
 Evitar alimentos ultra processados (produtos prontos para o
consumo);
 Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;
 Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades
ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias;
 Ter uma alimentação variada e que contemple diversos tipos de
alimentos;
 Beber em torno de 2L de água ao longo do dia; Fazer exercício
físico;
 Mastigar bem os alimentos;
 Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados
e, sempre com a presença do professor ou outro profissional da
escola;
 Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens
sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais;
Em relação aos estudantes, os cardápios são elaborados para atender
as necessidades nutricionais por faixa etária, balanceados e de acordo com a
vocação agrícola da região.

8. ORIENTAÇÕES AOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO NO RETORNO AS AULAS PARA RESPEITAR





Observar o distanciamento (1,5m a 2m) de estudantes dentro de
sala e no pátio da escola;
A temperatura será aferida na recepção da escola e ao ser
detectada a temperatura acima de 37.5 o responsável será
orientado a procurar ajuda médica, para o retorno das atividades
escolares presencial, será necessário apresentar o atestado
médico com a liberação;
Caso o estudante apresente sintomas da COVID-19, durante o
período de aula, será encaminhado a uma sala adaptada que
servirá como local de isolamento para até que os pais ou
responsáveis possa busca – lo na escola, para o retorno das
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atividades escolares presencial, será necessário apresentar o
atestado médico com a liberação;
Cartazes, banner, orientações fixadas nas paredes devem ser
confeccionados com material que possibilite a higienização, pelo
menos uma vez ao dia;
Demarcar no chão da sala de aula o distanciamento entre o
conjunto de carteiras;
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 evitando filas;
Utilizar álcool em gel;
Colocar demarcações nos espaços externos para manter o
distanciamento;
Adequar os escovódromos para ser utilizado como lavatório de
mãos.
Instalar suporte com papel toalha para secagem de mãos;
Construir nas escolas que não possui escovódromo local para
higienização das mãos;
Realizar controle de temperatura com estudantes professores e
visitantes;
Aplicar medidor de temperatura (termômetro infravermelho para
o corpo);
Fornecer no mínimo duas máscaras para cada aluno;
Instalar dispensadores de álcool em gel nos corredores e sabão
nos banheiros e lavatórios;
Instalar lixeiras de pedal em diferentes espaços da escola;
Não será permitido realização de festinhas, eventos que gerem
aglomeração de pessoas no espaço da escola.

9. ENCONTROS DE FORMAÇÃO, ACOLHIMENTO AOS
PROFESSORES, ESTUDANTES, MERENDEIRAS E
ZELADORAS
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.
23

Ações desenvolvidas pelo Núcleo de Psicologia:
 Oportunizar intervenções temáticas de acordo com a demanda
de cada equipe escolar;
 Disponibilizar suporte técnico e psicológico através de aplicativo
WhatsApp a equipe escolar, pais e/ou responsáveis pelos os
estudantes;
 Suporte para elaboração de planos de intervenção para
estudantes 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,
MERENDEIRAS, ZELADORES, MOTORISTAS, PAIS 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.
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
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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 sigam 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;
 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;
 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.
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9.3 ÀS MERENDEIRAS E ZELADORES
Para a equipe da merenda e limpeza, pessoas fundamentais para o
bom andamento das atividades presenciais deverão ser aplicadas os seguintes
cuidados:
 O funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção
apropriados (luvas e avental específicos, face shield, calça
comprida, sapato fechado); Realizar a limpeza e desinfecção
das luvas utilizadas com água e sabão seguido de fricção com
álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso;
 Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada,
sempre que possível, deixando portas e janelas abertas;
 O profissional não deverá compartilhar os utensílios de trabalho
com outros colegas

9.4 AOS
ESCOLAR:

MOTORISTAS

E

MONITORES

DO

TRANSPORTE

Além das atividades rotineiras pertinentes às suas funções, os
motoristas e monitores do transporte escolar deverão:
 Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão, e, caso
não seja possível, usar álcool em gel ou líquido 70%,
friccionando por no mínimo 30 segundos e realizar a assepsia
das mãos sempre que entrar e sair dos veículos e embarcações;
 Usar máscaras enquanto estiver nas dependências dos Veículos
e escola;
 No caso dos monitores que estão em contato direto com os
alunos, utilizar, além da máscara, a proteção facial (Face
Shield);
 Evitar tocar os olhos, ouvidos, nariz e boca, pois estes são a
porta de entrada para o vírus;
 Adotar rigorosa etiqueta respiratória, cobrindo o nariz e boca
com o antebraço com parte de dentro do cotovelo ou com lenço
descartável (toalha de papel) ao espirrar ou tossir e jogar o lenço
em lixeiras distribuídas pelos veículos;
 Intensificar a limpeza dos ônibus. Após cada viagem (rota), o
ônibus deverá ser desinfetado, em conjunto a fim de aperfeiçoar
o tempo, já que os monitores exercerão outras funções no
ambiente escolar;
 Recolher lixo e outros objetos deixados pelos alunos e descartar
assim que possível, utilizando luvas;
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Fixar indicadores visuais que possibilitem a organização dos
alunos dentro do veículo, alternando as cadeiras para manter
um distanciamento mínimo de acordo com as regras definidas
para a ocupação dos assentos nos veículos escolares;
Auxiliar os gestores na organização da logística para o
rodízio/revezamento dos alunos por rota, conforme necessidade
a pedido dos gestores.

9.5 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 contatados 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 as
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. 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,
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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 pósaula, 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.

9.6 AOS PAIS
Os estudantes que estiverem com febre ou sintomas da COVID não
devem ser encaminhados para escola; só deverão retornar as atividades
escolares presenciais mediante apresentação de atestado médico.
Os pais ou responsáveis pelo estudante deverão comparecer na escola
para assinar termo de compromisso sobre os protocolos de atendimento
elaborado pela equipe escolar;
Os pais ou responsáveis devem considerar os horários de entrada e
saída dos estudantes pré-estabelecidos pela escola;
O aluno só poderá levar na mochila materiais escolares de uso
individual;
Os estudantes oriundos da Rede Estadual de Ensino devem respeitar
as normas e protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação;
Os pais ou responsáveis serão atendidos pela equipe escolar por meio de
agendamento prévio, evitando aglomerações;
Os pais deverão desencorajar os estudantes sobre o contato com os
colegas (aperto de mão, abraço, beijo);
Os pais ou responsáveis que optarem em não enviar seus filhos para o
Ensino presencial, deverão assinar o termo de compromisso se
comprometendo a realização de atividades remotas.
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9.7 AOS 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.

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 Corona vírus –
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 Corona vírus –
COVID- 19, 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.
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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.
Considerando o plano de retorno gradual às aulas presenciais, para
Ensino Fundamental para os estudantes 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 estudantes por horário / turmas, e, estudantes da modalidade EJA
(Educação de Jovens e Adultos).
Considerando o disposto do DECRETO Nº 16.284 de 19 de março de
2020 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.
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§ 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 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 intra classe 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(dez) horas de atividades de interação intraclasse com
sua Turma/Ano;
Sendo 10 (dez) horas de atividades de interação intraclasse em
substituição
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•
•

Professor 20 (vinte) horas semanais (13 aulas intraclasse):
Sendo 6 (seis) horas de atividades de interação intraclasse com
sua turma/Ano;
Sendo 6 (seis) horas de atividades de interação intraclasse em
substituição.

QUADRO LOTAÇÃO POR ESCOLA
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
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

PROFESSOR EFETIVO AGENTES EFETIVO
22

9

14
34
55
14

8
13
12
10

17
18
15
18
18
71
35
11
42
39
32

9
12
7
13
10
12
7
6
5
6
14

23
27
32

7
10
9

31
24
24
616

12
10
10
211
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QUADRO 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
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
TOTAL

AGENTES PROFESSORES PROF. SALA
ADMINISTRATIVOS DE AULAS
2

-

1

4
1
2

1

1
4
3
1

2
3
1
-

2
1
3

4
1

6

1
2
1

1
5
1
2
5
6
4
1
6

2
2

2
2
-

1
2
6

3
1
29

1
1
22

2
2
54

Professor que estiver sendo reconduzido 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 estudantes, 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
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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
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, Orientadores e Coordenadores
Gestores
Escolares municipais e
conveniadas

40hs

9

40hs
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376

Professores anos iniciais
Coordenadores Pedagógicos

e

40hs

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 Infantil e Ensino Fundamental será destinada aos novos
estudantes, em 02 (duas) situações: estudantes que não estão matriculados
nas Escolas Municipais; estudantes 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 estudantes 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
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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 higiene será necessária para evitar ao máximo o
contágio entre os profissionais da Educação, os estudantes 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





Maior espaçamento entre carteiras nas salas de aula e
diminuição do número de estudantes por sala;
Rotinas de escalonamento dos horários de entrada, saída,
alimentação e demais deslocamentos coletivos dos estudantes
no ambiente escolar para evitar aglomerações.
Sinalização de rotas dentro das escolas para que os estudantes
mantenham distância entre si, caso a escola possua portões em
lados opostos definir um portão para entrada e outro para saída
de estudantes, servidores e fornecedores.
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Verificação da temperatura dos estudantes e educadores na
entrada.
Utilização de máscaras por estudantes e professores durante
toda permanência na escola de modo correto.
Lavagem ou higienização das mãos com álcool 70% na chegada
dos estudantes 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);
Dosadores de álcool gel na entrada em pavilhões de todas as
escolas para que os estudantes higienizem as mãos quando
entrarem e saírem.

16. HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ESPAÇOS








Limpeza de todo o ambiente escolar, pelo menos duas vezes
por turno ou sempre que necessário, 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;
A cada troca de turma realizar a higienização dos ambientes.

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:
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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;
As embalagens, recipientes com os alimentos levados pelos
estudantes com restrição alimentar serão supervisionados e
armazenados adequadamente.

18. TRANSPORTE ESCOLAR
Para o funcionamento do transporte escolar, diante da reabertura das
unidades de ensino, buscando manter a saúde e bem-estar de todos,
diminuindo os riscos de contaminação e propagação da doença, segue as
recomendações preventivas:
 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
estudantes nas escolas evitando contato direto dos estudantes
em aglomerações;
 Os estudantes serão submetidos a aferição de temperatura
antes de adentrar no ônibus escolar;
 Os monitores deverão utilizar borrifadores álcool 70%
preferencialmente líquido, para higienizar as mãos dos
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estudantes, procedendo com 2 (duas) borrifadas ao entrarem e
saírem dos veículos;
As poltronas deverão ser marcadas com indicadores visuais,
afim de facilitar a organização dos estudantes;
Não aceitar embarque de estudantes e/ou servidores sem
máscara ou com sinais e/ou sintomas de resfriado;
Atender os princípios estabelecidos pelas unidades escolares ao
transportar apenas os estudantes de acordo com revezamento,
de acordo com lista de embarque a serem fornecidas por cada
unidade escolar semanalmente;
Orientar os motoristas e monitores de ônibus sobre o horário de
chegada na escola, considerando a organização da unidade
escolar;
A organização do transporte será por rota de acordo com as
orientações do Setor de Transporte da SEMED, sendo que o
número de estudantes a serem transportados será de acordo
com número de poltronas de cada veículo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Secretaria Municipal de Educação através de estudos sobre as
Legislações Municipal, Estadual e Federal dispostas através de Leis, MP,
Decretos, Instruções Normativas, Notas Técnicas e Resoluções do CME;
reuniu sua equipe técnica e pedagógica para elaboração do plano de ações
2020 e estratégias didático-pedagógicas que visa o protocolo de retorno das
aulas presenciais durante a pandemia Corona vírus COVID-19 e a
reorganização do Calendário Escolar do ano letivo de 2020 adequando o
ensino em regime especial com oferta de aulas não presenciais como medida
de enfrentamento e combate à situação de emergência da saúde pública.
O projeto do Plano de Retorno foi apresentado ao Comitê de
Elaboração de Plano, composto por vários membros, incluído técnicos da área
da saúde, além de vários seguimentos da sociedade civil, que apresentaram
suas contribuições.
Este Plano é fundamental para nortear as escolas da Rede Municipal
de Ensino com as devidas mudanças no formato educacional que deverá ser
aplicado no retorno das aulas presenciais.
Cada escola deverá elaborar o seu plano de retorno baseado neste
plano e adequando a sua realidade e com as características de sua
comunidade escolar, mas sempre observar todos os pontos essenciais aqui
apresentados.
Este Plano de Retorno é que se apresenta visando a segurança e bem
estar dos Profissionais da Educação envolvidos e os estudantes. Está sendo
consumado um trabalho com responsabilidade e dedicação com entendimento
da diversidade social e econômica dos estudantes. E agora, neste momento
em que se planeja o retorno às aulas presencias incentiva-se a participação e
permanência do estudante com objetivo de manter o vínculo com a escola e o
comprometimento dos pais.
O cronograma de retorno às atividades da comunidade escolar deve
ser orientado pelas autoridades sanitárias locais, pelo governo local, pelos
órgãos dos sistemas de ensino, considerando a avaliação do estágio da
transmissão do vírus.
A Secretaria Municipal de Educação através da coordenação
pedagógica fomentou capacitação e formação entre gestores escolares e
supervisores para os mesmos oferecer o suporte necessário aos professores e
estudantes.
Todas as ações foram elaboradas após intenso estudo, aprovado pelo
Comitê instituído para esse objetivo. Todos os gestores deverão seguir as
orientações aqui apresentadas, sempre seguindo com zelo e dedicação. O não
cumprimento das determinações aqui elencadas pelas equipes das instituições
escolares municipais implicará em penalidades previstas nas leis.
Espera-se a colaboração de todos.
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O transporte escolar é fundamental para facilitar o acesso e a
permanência dos estudantes nas escolas, especialmente aqueles que residem
nas áreas rurais. Portanto, todas as ações que visam a melhoria do serviço
ofertado são relevantes para o aprendizado dos alunos, e também para o
desenvolvimento da educação em nosso estado.
Atualmente, em meio a pandemia da COVID-19 e o significativo risco à
saúde pública que essa representa, há necessidade e urgência na tomada de
decisão pelos órgãos públicos, para que seja possível enfrentar e mitigar os
impactos do novo coronavírus.
No âmbito estadual, a Secretaria da Educação tem trabalhado de forma
contínua, para implantar ações com o objetivo de reduzir a propagação do vírus
e encontrar soluções que melhor atendam os anseios da comunidade escolar e
seus profissionais.
Este protocolo de medidas preventivas ao combate da COVID-19 tem

por objetivo fornecer orientações de higienização e prevenção a todos os
agentes envolvidos na condução dos alunos da rede estadual de ensino,
contribuindo para a diminuição de contaminação, auxiliando no controle de
casos da doença no estado de Rondônia e sobretudo, garantindo a segurança

e saúde dos colaboradores do transporte escolar e seus familiares.
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1. O QUE É A COVID-19?
A COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a
quadros respiratórios graves como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio
(MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). O novo agente do
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. O
vírus recebeu o nome em decorrência do seu perfil microscópico, parecido com
uma coroa. (Ministério da Saúde, 2020).

2. COMO A COVID-19 É TRANSMITIDA?
A transmissão acontece de uma pessoa infectada pelo coronavírus para
outra, que ocorre através do contato físico e também por secreções

contaminadas:
 Aperto de mão;
 Gotículas de saliva;
 Espirro;
 Tosse;
 Catarro;
 Objetos

ou

superfícies

contaminadas,

como

celulares,

mesas,

maçanetas, brinquedos, teclados de computador etc. (Ministério da
Saúde, 2020).

3. QUAIS OS SINTOMAS DA COVID-19?
QUEM É CONSIDERADO GRUPO DE RISCO?
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até
uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns (Ministério da Saúde,

2020):
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Febre
Tosse seca
Dor na garganta
Fadiga
Tosse com catarro
Dor de cabeça
Náusea ou vômito
Arrepios
Diarreia
Nariz congestionado
Dificuldade para sentir cheiro e sabor dos alimentos
Olhos inchados
Dor nas articulações
Falta de ar

4. QUEM É CONSIDERADO GRUPO DE
RISCO?

São considerados grupos de risco, conforme Decreto Estadual nº 25.049
de 14 de maio de 2020, no Art. 2°, §1º, Inciso V, alterado pelo Decreto nº
25.117 de 25 de junho de 2020:
 Pessoas com idade de 60 anos ou mais;
 Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio,
portadores de asma moderada/grave, com doença pulmonar obstrutiva
crônica - DPOC);
 Cardiopatas

graves

ou

descompensados

(insuficiência

cardíaca,

infartados, revascularizados, portadores de arritmias);
 Diabéticos, conforme juízo clínico;
 Imunodeprimidos;
 Pessoas com doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4
e 5);
 Gestantes de alto risco.
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5. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO E
PREVENÇÃO NO ÂMBITO DO TRANSPORTE
ESCOLAR

As medidas propostas de combate ao novo coronavírus (COVID-19) são
baseadas no protocolo sanitário da Agência Estadual de Vigilância em Saúde
de Rondônia, direcionado à comunidade escolar, aos estabelecimentos de
ensinos e afins através da NOTA TÉCNICA Nº 53/2020/AGEVISA-SCI.
Para o funcionamento do transporte escolar, diante da reabertura das
unidades de ensino, segue as recomendações preventivas, objetivando
preparar os agentes atuantes do setor para essa nova etapa, buscando manter
a saúde e bem-estar de todos, diminuindo os riscos de contaminação e
propagação da doença.

5.1 Cuidados com os veículos e
embarcações escolares

 O transporte escolar será realizado sem exceder a metade da
capacidade de passageiros sentados para evitar aglomerações;
 Na véspera do retorno às aulas, é necessário realizar a higienização
completa

de

todos

meios

de

transporte

escolar

conforme

recomendações da vigilância sanitária, prevista neste documento;
 Realização de limpeza minuciosa, diária, dos veículos/embarcação com
utilização de produtos que impeçam a propagação do vírus, como álcool
líquido 70%, solução de água sanitária, quaternário de amônio,
biguanida ou glucoprotamina;
 Realização de limpeza constante de superfícies e pontos de contato com
as mãos dos usuários, como assentos, corrimão, cinto de segurança e
coletes salva-vidas, preferencialmente, com solução de alvejante a base
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de

cloro

(água

sanitária)

ou

álcool

líquido

70%

a

cada

viagem/desembarque dos alunos nos diferentes turnos, utilizando
borrifador para facilitar e agilizar o processo;
 Utilização dos ônibus escolares com janelas e saída de emergência de
teto (alçapões) abertos, para melhor circulação do ar;
 Utilização, preferencialmente,

de veículos que possuam janelas

passíveis de abertura (janelas não lacradas), utilizando os demais
veículos apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento
pleno da programação de viagens;
 Fixação, em local visível aos alunos, de informações sanitárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COVID-19;
 Realizar no mínimo 1 (uma) lavagem completa semanal dos meios de
transporte com água, sabão, solução de água sanitária, álcool líquido
70%, quaternário de amônio, biguanida, glucoprotamina ou outro
produto recomendado;
 Disponibilizar recipientes de coleta de resíduos com tampas (lixeiras)
nos meios de transportes para a coleta de materiais descartáveis;
 Realizar a limpeza e desinfecção com água, sabão e com solução de
água sanitária, se lixeira for de material plástico. Caso seja de outro
material, realizar desinfecção com álcool líquido 70%.

5.2 Orientações aos
Motoristas/Pilotos e Monitores
 Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão, caso não seja
possível, usar álcool em gel ou líquido 70%, friccionando por no mínimo
30 segundos e realizar a assepsia das mãos sempre que entrar e sair
dos veículos e embarcações;
 Uso obrigatório de máscaras enquanto estiver nas dependências dos
veículos e embarcações;
 No caso dos monitores que estão em contato direto com os alunos
utilizar, além da máscara, a proteção facial (Face Shield).
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 Evitar tocar os olhos, ouvidos, nariz e boca, pois são a porta de entrada
para o vírus;
 Adotar rigorosa etiqueta respiratória, cobrindo o nariz e boca com o
antebraço, parte de dentro do cotovelo ou com lenço descartável (toalha
de papel) ao espirrar ou tossir e jogar o lenço em lixeira distribuídas
pelos veículos/embarcações;
 Intensificar a limpeza dos ônibus/embarcações. Após cada viagem
(rota), o ônibus deverá ser desinfetado. Proceder a limpeza com água e
sabão neutro, solução de alvejante a base de cloro (água sanitária) ou
desinfecção com álcool líquido 70%. Na área do motorista, deverão ser
limpos volante, câmbio de marcha, assento e cinto de segurança e na
área dos alunos, assentos, cintos, corrimões, coletes salva-vidas e nos
pontos onde há contatos com as mãos dos usuários, utilizando um
borrifador para otimizar o processo;
 Recolher lixo e outros objetos deixados pelos alunos e descartar assim
que possível, utilizando luvas;
 Deverá haver controle do fluxo de entrada de alunos, caso haja
necessidade, os monitores/pilotos deverão acomodar os alunos em filas
na parte externa, para que não haja aglomeração, recomenda-se, se
possível, o distanciamento seguro de 2 m2 metros quadrados;
 Deverar aferir a temperatura de alunos antes de ingressarem nas
dependências dos veículos e embarcações, utilizando Termômetro
Digital com Infravermelho para medir a temperatura à distância, não
havendo contato com o corpo. Quem estiver com temperatura acima de
37,2° e/ ou mostrar sintomas gripais deve ter sua entrada impedida e ser
orientado juntamente com pais, se menor de idade, a procurar uma
unidade de saúde e/ou atendimento;
 Os monitores e pilotos deverão utilizar borrifadores álcool 70%,
preferencialmente líquido, para higienizar as mãos dos alunos,
procedendo com 2 (duas) borrifadas ao entrarem e saírem dos veículos
e embarcações.
 Não permitir a entrada de alunos que não estiverem portando máscaras;
 Orientar os alunos para o uso correto da máscara, caso haja recusa e/ou
impossibilidade, proibir a entrada;
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 Deverão observar e orientar os alunos dentro do ambiente veicular a não
compartilhar objetos pessoais como garrafas de água, materiais
escolares, etc. E orientar aos alunos para evitar contatos com os
colegas, afim de evitar contaminações;
 Fixar indicadores visuais que possibilitem a organização dos alunos
dentro

do

veículo,

alternando

as

cadeiras

para

manter

um

distanciamento mínimo. As regras definidas para a ocupação dos
assentos nos veículos escolares estão expostas a seguir:

Modelo de micro-ônibus com capacidade para 23 passageiros;

11

Modelo de ônibus com capacidade para 44 passageiros.

 Comunicar à escola, casos de alunos com sintomas ou confirmado
contaminação por COVID - 19. Para que a mesma possa comunicar à
autoridade local (Secretaria de Saúde e/ou Vigilância Epidemiológica);
 Colaboradores do grupo de risco devem permanecer em casa;
 Nos casos de Síndrome Gripal (SG), que configure sinal ou sintoma de
resfriado

e/ou

gripe,

afastar-se

imediatamente

das

atividades

presenciais pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou mais, no caso
persistência dos sinais/ sintomas, até a completa melhora;
 Evitar o compartilhamento de itens de uso pessoal entre os colegas de
trabalho, como equipamentos de proteção individual (EPI), fones,
aparelhos de telefone, entre outros;
 Os colaboradores deverão prender seus cabelos, se compridos, não
utilizar adornos e que avaliem o uso da barba, pois essa se muito
grande pode impedir o uso adequado da máscara;
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 Caso apresente sintomas característicos da COVID – 19, comunicar ao
setor responsável e respeitar o período de afastamento do trabalho até a
completa melhora dos sintomas, respeitando o período de 14 dias de
isolamento.
 Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas, colaboradores ou alunos,
com apertos de mãos, abraços, beijos ou outras formas de contato
físico;

5.3 Orientações aos alunos
 Uso obrigatório de máscara, utilizada corretamente, cobrindo boca e
nariz, caso não cumpra essa obrigação será proibido de adentrar aos
meios de transporte escolar;
 Higienizar as mãos com o álcool líquido 70%, friccionando por no
mínimo 30 segundos, na entrada e saída dos veículos e embarcações.
O monitor e o piloto irá realizar o procedimento, borrifando o produto 2
(duas) vezes nas mão dos alunos;
 Evitar ao máximo o contato das mãos com as superfícies do ônibus e
lanchas escolares;
 Adotar rigorosa etiqueta respiratória, cobrindo o nariz e boca com o
antebraço, parte de dentro do cotovelo ou com lenço descartável (toalha
de papel) ao espirrar ou tossir e jogar o lenço em lixeira distribuídas pelo
veículo/embarcação, jamais jogar no chão;
 Evitar tocar os olhos, ouvidos, nariz e boca, pois são a porta de entrada
para o vírus;
 Não compartilhar garrafinhas individuais e objetos pessoais e sempre
que possível, levar a água de sua residência;
 Evite conversar com os colegas, fazer brincadeiras e manusear o
telefone celular, durante sua permanência no interior dos veículos e
embarcações;
 Evitar cumprimentar as pessoas, sejam colegas, monitores, motoristas e
pilotos, com apertos de mãos, abraços, beijos ou outras formas de
contato físico;
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 Os alunos que pertencem ao grupo de risco deverão permanecer em
casa;
 Caso tenham sintomas de gripe, refreado e da COVD – 19, permaneçam
em casa;
 Ao chegar em casa, higienizar as mãos e antebraços com água e sabão,
tome banho e escove os dentes antes do contato com pessoas do lar;
Higienize seu material ao retornar para casa todos os dias.

5.4 Orientações aos pais ou

responsáveis

 Orientar os filhos quanto ao uso correto da máscara e a necessidade de
utilizá-la enquanto estiver fora da sua residência;
 Higienizar os materiais do aluno ao chegar em sua residência;
 Informar à instituição de ensino e aos colaboradores do transporte
escolar, situações de contaminação da COVID – 19 ou em casos que o
menor apresente sintomas sem confirmação (não diagnosticado), estiver
resfriado ou gripado. Permanecendo o menor em casa, até cessar os
sintomas e respeitando o período de isolamento de 14 dias;
 Orientar os filhos para não compartilhar garrafinha de água e outros
objetos pessoais;
 Instruir o aluno para respeitar as normas de higienização e prevenção
orientadas pelos monitores, motoristas e pilotos;
 Orientar os filhos que zelem pela preservação dos meios de condução
escolar, descartando materiais somente nos locais adequados (lixeiras);
 Ao acompanhar os filhos até os pontos de embarque e desembarque
ambos deverão utilizar máscara.
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5.5 Orientações ao gestor escolar

 Auxiliar o monitor do transporte escolar no processo de desembarque,
controlando o fluxo de entrada dos alunos, e se necessário, deverão
acomodá-los em filas na parte externa, para que não haja aglomeração.
Recomenda-se a fixação de indicadores visuais que possibilitem
organização dessas filas com distanciamento de 2m² (dois metros
quadrados);
 Organizar a saída dos alunos para auxiliar o processo de embarque nos
veículos escolares e evitar aglomerações;
 Informar em tempo hábil às Coordenadorias Regionais de Educação CREs e/ou Secretaria municipal de educação qualquer intercorrência
relacionada aos serviços de transporte escolar e o cumprimento das
medidas de combate à Covid-19;
 Encaminhar aos monitores/pilotos a relação dos alunos a serem
transportados de acordo com o revezamento estabelecido pela unidade
de ensino, para que o transporte seja realizado de forma mais eficiente.
 A unidade de ensino poderá definir um local de embarque e
desembarque para organizar o fluxo de alunos.
 Informar aos monitores/pilotos os casos de alunos afastados devido
contaminação ou apresentação de sintomas da Covid-19 ou síndrome
gripal.

6. INSTRUÇÕES IMPORTANTES
6.1 Uso da máscara e cuidados

O coronavírus pode ser espalhado por gotículas suspensas no ar
quando pessoas infectadas conversam, tossem ou espirram. Essas
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gotículas podem ter sua formação diminuída pelo uso de máscaras não
profissionais. Estas máscaras atuam como barreiras físicas, diminuindo a
exposição e o risco de infecção para a população em geral.
É importante destacar que as máscaras profissionais (material médico
cirúrgico industrializado) devem ter seu uso dedicado e exclusivo aos
profissionais de saúde e pacientes contaminados, onde as máscaras não
profissionais não tem utilidade. As máscaras de pano feitos com itens
domésticos ou feitos em casa com materiais comuns e de baixo custo
podem ser usados como uma medida voluntária adicional de saúde pública.
No entanto, devem ser fabricadas com as medidas corretas, devendo cobrir
totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais.
A seguir as instruções de utilização da máscara de forma correta:
 Em casa, higienize as mãos com água e sabão ou álcool 70% antes
de colocar a máscara.
 Segure apenas pelas alças e deixe a tira metálica para cima nos
casos de máscaras descartáveis.
 Coloque as alças atrás das orelhas ou amarre atrás da cabeça.
 A máscara deve cobrir completamente a região da boca, nariz e
queixo.
 Pressione a tira metálica para ajustar no contorno do nariz.

Alguns cuidados com as máscaras são essenciais para evitar a
contaminação:
 Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve
executar imediatamente a higiene das mãos;
 Evitar uso de batom ou outra maquiagem durante o uso da máscara;
 A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada;
 As medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais
em tecido e a eliminação periódica das descartáveis são ações
importantes de combate a transmissão da infecção;
 A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas, lavar
previamente com água corrente e sabão neutro, deixar de molho em
uma solução de água com água sanitária ou outro desinfetante
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equivalente de 20 a 30 minutos, enxaguar bem em água corrente
para remover qualquer resíduo de desinfetante, evite torcer a
máscara com força e deixe-a secar, passar com ferro quente,
garantir que a máscara não apresenta danos (menos ajuste,
deformação, desgaste, etc.), guardar em um recipiente fechado;
 Para descarte da máscara use um saco papel ou plástico fechado ou
em uma lixeira com tampa. Evite tocar a superfície do saco de papel
ou plástico após o descarte da máscara, não toque no rosto ou em
superfície, lave imediatamente as mãos com água e sabonete
novamente ou proceda a higienização com preparação alcoólica a
70%.

6.2 Como lavar as mãos corretamente
As instruções quanto ao processo de higienização das mãos realizado de
forma correta, encontra-se no esquema abaixo (OPAS, 2020):

Molhe as mãos
com água

Aplique na palma da
mão quantidade
suficiente para cobrir
toda a superfície das
mãos.

Esfregue as
palmas das
mãos entre si.

Esfregue a palma
direita contra o dorso
da mão esquerda
entrelaçando os dedos
e vice-versa.
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Entrelace os dedos e
esfregue os espaços
interdigitais.

Enxague bem as
mãos com água

Esfregue o dorso dos
dedos de uma mão com
a palma da mão oposta,
segurado os dedos com
movimento de vai-evem e vice-versa.

Seque as mãos com
papel toalha
descartável ou toalha
de mãos

Esfregue o polegar
esquerdo, com auxílio
da palma da mão
direita, utilizando-se de
movimento circular e
vice-versa.

No caso de torneiras
com contato manual
para fechamento, se
possível utilize papel
toalha

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS (2020)

Esfregue as polpas
digitais e unhas da mão
direita contra a palma
da mão esquerda
fazendo movimento
circular e vice-versa.

Quando
estiverem secas,
suas mãos
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6.3 Produtos químicos utilizados para a
Higienização
Os principais produtos utilizados para a higienização de materiais são o
álcool 70%, sabão e água sanitária. O uso da solução de água sanitária deve
ser avaliado, em algumas superfícies pode ser corrosiva, segue a relação de
produtos alternativos ao álcool 70% que podem ser utilizados para desinfecção
de objetos e superfícies:
1. Hipoclorito de sódio a 0.5%
2. Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3.9%
3. Iodopovidona (1%)
4. Peróxido de hidrogênio 0.5%
5. Ácido peracético 0,5%
6. Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%
7. Compostos fenólicos;
8. Desinfetantes de uso geral com ação virucida.
A água sanitária e alvejantes comuns podem ser utilizados diluídos para
desinfetar pisos e outras superfícies (tempo de contato de 10 minutos).
Lembre-se de que estes produtos podem deixar manchas em alguns materiais.
Recomenda-se a seguinte diluição de acordo com a Nota técnica
53/2020/AGEVISA-SCI:
- Água sanitária: diluir 1 copo (250 ml) de água sanitária / 1L água.
- Alvejante comum: 1 copo (200 ml) de alvejante / 1L água.

6.4

Dúvidas e outros esclarecimentos

 Ministério da Saúde – Site: saude.gov.br/coronavirus
Telefone: 136
Aplicativo: Coronavírus – SUS
 Estado de Rondônia – Call center: 0800 642 5398 ou 3901 8501
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