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DECRETO MUNICIPAL Nº 06/2022.                        

 Juazeiro do Piauí, 28 de março de 2022 

 

 

APROVA O PLANO DE RETORNO DAS 

ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS PARA O 

SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

JUAZEIRO DO PIAUÍ EM 2022 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUAZEIRO PIAUÍ – PI, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Piauí, e,  

CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 impactou profundamente a 

Educação no Brasil, impondo a suspensão das aulas presenciais e a adoção do regime de 

ensino não presencial em todos os estabelecimentos de ensino municipais, estaduais e da 

rede privada; 

CONSIDERANDO que a escola é por excelência um espaço de promoção e de 

proteção de direitos, não apenas de fomento da educação formal, e a limitação do acesso 

físico às instituições de ensino, em conjunto com as mudanças nos meios de atendimento e 

reordenamento das atividades coletivas desenvolvidas por instituições como centros de 

referência de assistência social, unidades básicas de saúde, delegacias de polícias, conselhos 

tutelares, e ainda o distanciamento de amigos, vizinhos, colegas de aula e trabalho, 

dificultam a atuação da rede protetiva que visa a um abrandamento ou mesmo dissolução 

de uma situação de vulnerabilidade 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de janeiro de 2021 

aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021, com Medidas de Prevenção e Controle da 

Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor relativo à Educação, além de ter 

autorizado o retorno das atividades escolares presenciais para todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino no Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 19.553 de 30 de março de 2021 

reconheceu como essenciais as atividades desenvolvidas no âmbito da rede pública e das 

instituições privadas de ensino; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 20.036, de 03 de outubro de 2021 

autorizou o retorno das aulas presenciais em todos os níveis, atendidos os critérios de 

segurança sanitária para professores, estudantes e demais trabalhadores; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica SESAPI/DIVISA nº 002/2022, atualizada e 

republicada em 26/01/2022, que regulamenta as medidas preventivas de contenção à 

COVID-19 e outras síndromes respiratórias relativas as aulas presenciais da rede pública e 

privada de ensino, em todos os níveis educacionais, em complementação ao Protocolo 
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Específico nº 001/2021; E que a referida nota manteve as aulas presenciais e dispôs que 

Sistema Híbrido e/ou o Ensino Remoto devem ser adotados somente nos casos excepcionais 

previstos na Nota Técnica; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação, por meio da Nota de 

Esclarecimento emitida em 27 de janeiro de 2022, considera que o retorno à presencialidade 

das atividades educacionais deve ser prioridade do país, em todos os níveis, considerando 

os déficits de aprendizado constatados desde o ano de 2020, mesmo diante de um contexto 

de acirramento da Pandemia da Covid-19 e da possibilidade de suspensão temporária das 

atividades escolares presenciais; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Nº 02/2022 do Conselho Nacional de 

Procuradores Gerais (CNPG), que trata do posicionamento do Ministério Público Brasileiro 

acerca da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, reafirma que as atividades 

escolares presenciais são muito melhores em efeitos diretos e indiretos do que aquelas 

oferecidas de modo remoto, isso em razão do denominado “fator ou efeito escola”; além 

dos riscos de aumento de evasão/abandono escolar, distorção idade-série e violação do 

princípio da universalidade de acesso à educação, caso haja nova suspensão das aulas 

presenciais; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 20.525, de 01 de fevereiro de 2022, 

no art. 2º, manteve a autorização de retorno às aulas de forma presencial, desde que 

obedecidos os critérios de segurança para professores, estudantes e demais trabalhadores, 

quais sejam: I- comprovante de vacinação para professores, demais trabalhadores e alunos, 

conforme cronograma do Plano Nacional de Imunização; e II - indicadores do nível de 

transmissibilidade do vírus (RO) abaixo de 1 e taxa de ocupação da rede hospitalar inferior 

a 50% (cinquenta por cento); 

CONSIDERANDO o provável e significativo aumento das taxas de abandono e 

evasão escolar após a reabertura das escolas, gerado pelo desinteresse ou desvínculo 

eventualmente provocado durante a suspensão das aulas presenciais, o que deverá ser objeto 

de especial atenção pela rede pública, através de fluxos efetivos de busca ativa e outras 

medidas; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica aprovado, na forma do Anexo Único deste Decreto, o Plano de 

Retorno das Atividades Letivas Presenciais para o Sistema Municipal de Educação 

juazeirense relativo a todas as etapas e modalidades escolares ofertadas pela rede. 

Parágrafo único - É obrigatório cada estabelecimento de ensino municipal a 

apresentação do Plano de Retorno simplificado, bem como documentos comprobatórios de 

autorização para a presencialidade de suas atividades letivas. 
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Art. 2º - Cada gestor escolar deverá atualizar, em relatório, os dados relativos a 

vacinação dos professores, estudantes e demais trabalhadores, nos termos do artigo 2º do 

Decreto Estadual nº 20.525, de 01 de fevereiro de 2022. 

Art. 3º - Este decreto entra em vigor a partir de sua data de publicação, revogando 

as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeiro do Piauí - PI. 

 

 

__________________________________________ 

José Wilson Pereira Gomes 

Prefeito Municipal 

Juazeiro do Piauí – PI 
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ANEXO ÚNICO - DECRETO MUNICIPAL Nº XX/2022 

PLANO DE RETORNO DAS ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS PARA O 

SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO PIAUÍ EM 2022 

 

1 DA INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí, instituído pela Lei 89/2011 de 

23 de dezembro de 2011, reconhece veemente a importância de um planejamento cuidadoso e 

cauteloso para o retorno das aulas presenciais, para que possamos reabrir nossas escolas de 

forma segura e seguindo todas recomendações do ponto de vista sanitário e pedagógico. 

É imprescindível que nesse retorno se prepondere também o esforço coletivo de 

diferentes entidades que estão no entorno da escola, bem como a participação dos profissionais 

da atenção primária à saúde e de especialistas das instituições de ensino superior (quando 

disponíveis) para auxiliar no entendimento de problemas relacionados não só à Covid-19, mas 

também aos reflexos dessa pandemia nas famílias, nos profissionais da educação e em seus 

familiares. Neste sentido é necessário que se fortaleça o Programa Saúde na Escola (PSE) como 

política intersetorial de promoção, prevenção e educação em saúde. 

Neste documento apresentamos as readequações a serem realizadas para o retorno das 

atividades presenciais das Unidades Escolares e Centros Municipais de Educação Infantil da 

Rede Municipal quando autorizadas pelas autoridades. As orientações apresentadas neste 

documento poderão sofrer alterações de acordo com as novas medidas adotadas pelas 

autoridades competentes (municipais, estaduais e federais). 

Para sua constituição foram considerados documentos norteadores oficiais e legais da 

Educação, como os do Conselho Nacional Educação, o Decreto Estadual nº 19.429 de 08 de 

janeiro de 2021 que aprovou o Protocolo Específico nº 01/2021(e suas atualizações), com 

Medidas de Prevenção e Controle da Disseminação do SARS-CoV-2 (COVID-19) para o setor 

relativo à Educação, além de ter autorizado o retorno das atividades escolares presenciais para 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino no Estado do Piauí, e também a Constituição 

Federal que em seu artigo 205 descreve que a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
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o trabalho e, também incisos I, IV e VI do artigo 206 da Constituição Federal que estabelecem, 

respectivamente, como princípios para a educação: a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a gestão 

democrática do ensino público. Previsões reiteradas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

e Estatuto da Criança e do Adolescente. Também a Nota Técnica Nº 02/2021/CAODEC/MPPI, 

do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania, Ministério Público do 

Piauí. Além disso tivemos como base importante o “Guia de implementação de protocolos de 

retorno das atividades presenciais nas escolas de Educação Básica” do Ministério da Educação. 

Toda equipe SEMEC tem se dedicado de forma incansável para garantir o melhor 

retorno às aulas possível e a parceria com as famílias continua sendo o mais relevante. Nosso 

compromisso com a comunidade escolar, profissionais da educação, entidades e Conselhos é o 

pilar que tem nos tornados mais fortes! 

 

2 DOS OBJETIVOS 

2.1 Geral 

• Implantar medidas de prevenção reconhecidas como efetivas, a fim de se evitar a 

ocorrência e a transmissão de casos de COVID-19 no ambiente escolar para favorecer 

o retorno presencial seguro nas unidades escolares do município. 

 

2.2 Específicos 

• Implantar protocolos e rotinas de aplicação de medidas de prevenção; 

• Estabelecer canais de comunicação sobre o tema na comunidade escolar; 

• Detectar precocemente, isolar e monitorar a ocorrência de eventuais casos de doença; 

• Monitorar a implantação das medidas aplicadas; 

• Rever as diretrizes e ações à luz dos novos conhecimentos sobre a doença no curso da 

epidemia.  

• Estabelecer medidas factíveis e efetivas para isolamento oportuno de indivíduos com 

quadro de síndrome gripal; 

• Organizar medidas pedagógicas de cunho preventivo e de continuidade de 

aprendizagem a todos os estudantes da rede municipal. 

 



 
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO PIAUÍ-PI 
CNPJ: 01.612.582/0001-20 
GABINETE DO PREFEITO 
 

Av. São Francisco, 140 – Centro – CEP: 64.343.000 – Juazeiro do Piauí – PI 
Telefone: 86 3253-0131   |   E-mail: prefeituradojuazeiropi@hotmail.com 

3 DA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 

A organização pedagógica para o retorno presencial deverá seguir as premissas 

destacadas no “Plano de ação pedagógica da Rede municipal de ensino de Juazeiro do Piauí – 

PI: atividades pedagógicas não presenciais e ensino semipresencial - ano letivo 2021”, sendo 

atualizadas de acordo com o replanejamento e recuperação das aprendizagens. Será considerado 

também os planos de ações e metas das coordenações SEMEC e dos programas ativos na rede. 

 

4. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

 

Para acompanhamento e monitoramento das aulas presenciais em Juazeiro do Piauí, a 

rede deverá retomar a utilização de seus instrumentais padrões e formas de acompanhar, tais 

como: Fichas de notas (ver rendimento dos alunos); Acompanhamento de frequência (E.I. e 

A.I.); Visto nos diários; Fichas de desempenho do aluno E.I.; Relatório de acompanhamento 

discente E.I.; Fichas de consolidado de frequência E.I. e A.I.; Fichas de consolidado de leitura 

e escrita A.I.; Ficha e acompanhamento bimestral E.F.; Relatório de consolidado de aprovação, 

reprovação e movimentação geral (anexo S); Relatório de consolidado de aprovação, 

reprovação e movimentação por turma (anexo T); Relatório de acompanhamento docente 

(Anexo U). 

 

4.1 Avaliação no contexto do retorno totalmente presencial 

 

A título de formalização de notas escolares, a rede deverá retomará a utilização das 

avaliações mensais presenciais, totalizando quatro avaliações formativas no primeiro semestre 

e outras quatro no segundo. Perante o retorno presencial, a Rede de acordo com os resultados 

das avaliações diagnósticas deverá realizar medidas de recuperação de aprendizagem, tais 

como: formação com professores, tabulação de dados, cadastramento na plataforma de 

avaliações formativas e diagnósticas, dentre outras.  

É imprescindível que a Secretaria Municipal de Educação e as escolas, realizem 

diariamente a busca ativa dos estudantes infrequentes ou que abandonaram a escola diretamente 

e mantenha um diagnóstico frequente visando os estudantes com maior risco de evasão. Nos 
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casos necessários deve-se convocar os responsáveis legais do estudante infrequente via 

WhatsApp, e-mail, telefonema, recado, ou outro meio que a escola entenda ser o mais adequado 

e eficaz. Por fim, acompanhar de forma sistemática os estudantes e encaminhar, quando 

pertinente, ao Conselho Tutelar, lista dos estudantes infrequentes e evadidos. 

 

5 MEDIDAS HIGIENICOSSANITÁRIAS NO ESPAÇO INTRA E EXTRA ESCOLAR  

 

5.1 Medidas gerais para a escola independentes da fase da COVID-19 

 

As medidas gerais são aquelas atenções e cuidados com a saúde de todos que deverão 

ser tomados diariamente nos estabelecimentos de ensino da Rede: 

5.1.1 Todos que adentrarem às instituições de ensino devem fazer uso obrigatório de máscaras 

de proteção facial (trabalhadores, pais/responsáveis e visitantes), como medida adicional de 

saúde pública, de acordo com Decretos Estaduais Nº 18.947, de 22 de abril de 2020 e Nº 19.055, 

de 25 de junho de 2020. A máscara de proteção facial de tecido deve ser trocada a cada 03 (três) 

horas ou quando estiver úmida ou suja; 

5.1.2. Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, nos casos de tosse e 

espirros; 

5.1.3. Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou higienizar 

com álcool em gel 70%; disponibilizar a trabalhadores e alunos acesso fácil a lavatórios/pias 

com água, sabonete líquido, papel toalha e lixeira; 

5.1.4. Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços; 

5.1.5. O distanciamento entre as pessoas deve ser de 1 metro nas salas de aula e demais locais 

1,5 metros, fazendo-se as devidas marcações no chão/piso ou de forma suspensa por toda área 

da instituição. 

5.1.6. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem materiais didáticos, 

brinquedos ou jogos; 

5.1.7. Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas; 

5.1.8. Não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso em ambientes sociais, cuidando 

de higienizar frequentemente os aparelhos. 
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5.1.9. Checar se a quantidade de máscaras e outros itens de segurança necessários à segurança 

coletiva e individual são suficientes; Em hipótese alguma se deve negar às crianças o acesso à 

educação pela falta de máscara, especialmente em razão da impossibilidade de aquisição. 

5.1.10. Atuar junto à Atenção Primária à Saúde para que, no caso de problema de saúde dos 

profissionais da educação ou dos estudantes, fazer a referência e o acompanhamento dos casos; 

5.1.11. Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada, respeitando-se a medida de 

distanciamento social, quando possível; 

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

uso individual (inclusive toucas, luvas e roupas adequadas para essa limpeza), inclusive de 

limpeza de talheres, copos e pratos, caso sejam utilizados nas merendas, observando que, 

preferencialmente, a alimentação escolar deve ser realizada nas salas de aula; 

5.1.13. Manter, sempre que possível, portas e janelas abertas para ventilação do ambiente; 

5.1.14. Garantir a comunicação visual de promoção à saúde e prevenção dos riscos à Covid-19. 

O acesso/entrada/saída da instituição, assim como corredores e áreas de circulação, deve ser 

organizado por placas, sinalizações suspensas e marcações no chão indicando percurso para 

manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas e com definição de fluxo de 

entrada e saída, se possível, por portas ou lados distintas. 

5.1.15. Fazer aferição da temperatura de servidores, estudantes e colaboradores na entrada da 

escola e de salas e ambientes fechados, utilizando termômetro sem contato (infravermelho); 

5.1.16. Fica a cargo de cada Instituição de ensino estabelecer regras em relação as escalas de 

revezamento, rodízio de trabalhadores, horários flexíveis, controle de acesso às dependências 

da instituição, entre outras medidas de cunho administrativo. A escola deve respeitar todos os 

critérios de risco epidemiológico para a retomada presencial, além das medidas e limites 

sanitários impostos pelo Protocolo específico nº 0001/2021 (Decreto Estadual nº 19.429/2021). 

5.1.17. Isolar bebedouros de bico ejetor. Cada trabalhador e aluno deve ter sua própria garrafa 

individual e identificada. A escola deve disponibilizar copos descartáveis ao lado do bebedouro 

para uso de pais/responsáveis e visitantes. Deve-se higienizar as mãos com álcool a 70% antes 

e após uso do bebedouro e escalonar o acesso e estudantes nos locais onde os bebedouros estão 

localizados;  
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5.1.18. Organizar o estacionamento da escola, caso houver, de forma a evitar o cruzamento de 

pessoas, sinalizando o distanciamento e o fluxo entre os transeuntes ao desceram dos carros, se 

possível, indicando portão diferenciado para entrada e saída de pedestres e automóveis. 

5.1.19. Controlar o tempo de permanência de pais/responsáveis nos ambientes de convívio 

escolar (salas de aulas, pátios etc). 

5.1.20. Nos locais de recepção (salas de reuniões, de direção, de coordenação) manter um 

espaço físico com layout acessível e seguro, em conformidade com as normativas de 

biossegurança, respeitando-se o distanciamento mínimo de 1,5 metros nos locais de espera, 

isolando ou se possível eliminando assentos/cadeiras que fiquem muito próximas como 

longarinas, de forma a obedecer ao distanciamento mínimo. Deve-se evitar expor itens fáceis 

de serem compartilhados como revistas, jornais, brinquedos infantis e outros e não se deve 

disponibilizar alimentos e bebidas. 

5.1.21. Caso seja possível, os pontos de atendimento devem ter barreira física (vidro, acetato, 

acrílico ou outro), isolando o trabalhador e disponibilização de álcool a 70%, além de marcação 

no chão indicando o distanciamento entre as pessoas que aguardam atendimento. 

5.1.22. Os atendimentos individuais de alunos, pais/responsáveis e visitantes deverão ser 

realizados através de horário agendado e disponibilização de álcool gel a 70% para uso das 

pessoas que vierem a ser atendidas, através de dispensadores/totens localizados na sala de 

atendimento (recepção, coordenação, secretaria, tesouraria, direção etc.). Consequentemente, 

deve-se reduzir o fluxo e permanência de pessoas no estabelecimento; 

5.1.23. Deve-se higienizar a cada uso itens compartilhados como teclado, mouse, monitor, 

impressora, calculadora, maquineta de cartão, livros etc.; 

5.1.24. Quando necessário e oportuno, deve-se procurar disponibilizar apoio psicossocial aos 

alunos e profissionais da educação; 

5.1.25. Paulatinamente os intervalos do recreio devem ocorrer por meio do sistema de 

revezamento das turmas; 

5.1.26. No retorno/continuidade das aulas presenciais, a instituição de ensino municipal deve 

solicitar o comprovante de vacinação dos professores, trabalhadores e alunos (considerar a faixa 

etária que está sendo imunizada de acordo com o calendário do Programa Nacional de 

Imunização – PNI). Essa exigência poderá ser realizada apenas uma vez, desde que estejam 
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com as doses mínimas comprovadas e que o estabelecimento tenha esse controle de quem já 

apresentou o cartão e está apto a adentrar ao estabelecimento. 

5.1.27. A flexibilização da utilização da máscara de proteção no ambiente escolar só será 

realizada mediante publicação de decreto municipal, advindo de Decreto ou outra legislação 

Estadual. 

 

5.2 Salas de aulas e outros espaços de aprendizagem 

 

As salas de aulas, independentemente da etapa escolar ou modalidade devem seguir as 

seguintes ações/atividades protocolares: 

5.2.1. Quando todos vacinados na mesma sala de aula, manter a ocupação de uma pessoa por 

metro quadrado; 

5.2.2. Quando houver pessoas não vacinadas na sala de aula, manter o distanciamento seguro 

de 1 metro. Nos demais espaços de convivência, manter o distanciamento de 1,5 metro. 

5.2.3. Orientar os alunos a reduzir a aproximação e o contato com as pessoas. 

5.2.4. Em relação às aulas práticas, principalmente as das de aulas de Educação Física, assim 

como, demais práticas esportivas ofertadas pelo estabelecimento de ensino, é necessário: 

• Dividir a turma em grupos de no máximo 07 (sete) estudantes; 

• Assegurar condições adequadas de supervisão ou preceptoria, monitorando os alunos 

quanto ao cumprimento das exigências sanitárias, constantes neste Protocolo 

Específico; 

• Uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme as 

especificidades de cada prática desenvolvida. 

• Deve-se reduzir a manipulação de objetos compartilhados, como bola, peteca etc. 

5.2.5. Deve-se, também, manter janelas abertas, garantindo a circulação de ar. 

5.2.6. Escolas que incluam em sua rotina momento de orar/rezar, cantar hino etc., não deve 

exercer essas atividades com aglomerações, cada ano/turma realizará em local 

aberto/semiaberto e horário diferenciado, sem a participação de familiares. 

5.2.7. Para devolução de livros e entrega de materiais, é necessário que seja disponibilizada 

uma caixa para devolução de livros e materiais, que ficarão em “quarentena”, por 5 dias no 

mínimo. Medida recomendada devido a insegurança para desinfecção de material papel. 
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Ademais, tais livros e materiais deverão permanecer, durante esse período, em local isolado, 

mas com circulação de ar (sem ar condicionado ou ventiladores). 

5.2.8. Todos os brinquedos e materiais manuseados pelas crianças e profissionais deverão ser 

limpos ao final de cada turno com álcool 70%. Ao longo do dia, os profissionais deverão ter 

atenção para higienizá-los constantemente. 

5.2.9. Dispor mesas e carteiras com a mesma direção, evitando que estudantes fiquem virados 

de frente uns para os outros. 

5.2.10. Evitar o uso de mesas coletivas e, caso necessário, manter o espaçamento de 01 metro 

entre as cadeiras, tanto lateralmente, quanto frontalmente. 

5.2.11. A circulação em sala de aula pelo aluno deve ser minimizada, evitando atividades que 

exijam deslocamentos no ambiente. 

5.2.12. As idas ao banheiro devem ser organizadas para evitar cruzamento de pessoas e 

aglomeração. 

5.2.13. Não deve haver compartilhamento de material escolar. 

5.2.14. Os primeiros alunos a saírem da sala de aula devem ser os que estão mais próximos da 

porta de saída, evitando, desta forma, que as pessoas se cruzem. 

5.2.15. Os alunos devem ser orientados a sair da sala de aula e dos ambientes escolares, 

respeitando as regras de distanciamento de no mínimo de 01 metro (deve ser feito marcação no 

piso) e não deverão se aglomerarem em frente à escola 

5.2.16. Estimular o desenvolvimento da consciência coletiva solicitando que os alunos não se 

reúnam em grandes grupos ou fiquem muito próximos uns dos outros quando em filas, ao sair 

da escola e em seu tempo livre; 

 

5.3 Critérios específicos para a Educação Infantil 

 

Para a creche e pré-escola os estabelecimentos com esta etapa escolar devem 

impreterivelmente seguir as seguintes ações/atividades protocolares: 

5.3.1. O uso de máscara é contraindicado para crianças com menos de dois anos de idade e para 

aquelas que apresentem dificuldade em removê-la, sendo recomendável para as demais crianças 

de até cinco anos de idade.  
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5.3.2 As máscaras devem ser identificadas de forma individual, evitando possíveis trocas entre 

as crianças, sendo recomendada a troca a cada 3 horas ou quando houver sujeira visível ou 

umidade; 

5.3.3. Os pais ou responsáveis devem fazer o acompanhamento das crianças quanto ao uso 

correto das máscaras desde o trajeto de casa à escola, observando a ocorrência de queixas sobre 

possíveis desconfortos, alergias, falta de ar, entre outras. 

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

ensiná-las sobre as distâncias que precisam respeitar e sobre bons hábitos de saúde e de higiene; 

5.3.5 Reforçar, por meio de músicas ou brincadeiras, a maneira correta de tossir ou espirrar; 

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

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

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

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

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

máximo as manifestações das crianças, explorando as mais diversas temáticas que sejam 

produzidas; 

5.3.8. No caso das creches, onde os profissionais da Educação Infantil têm contato próximo 

com as crianças, pois precisam atendê-las durante as brincadeiras, na interação com demais 

colegas, no banho, ou mesmo na higiene pessoal, todas as medidas sanitárias apresentadas para 

a escola devem ser redobradas. O uso rotineiro de máscara e de face shield/protetor facial deve 

ser feito apenas pelos profissionais, não sendo recomendado em crianças menores de dois anos.  

5.3.9. A higienização das mãos dos profissionais e das crianças, bem como a higienização dos 

brinquedos e dos espaços comuns devem ser feitas com maior rigor e frequência sempre após 

cada atividade. 

5.3.10. É recomendável que se planeje com as famílias a retirada gradual de chupetas, tendo em 

vista o potencial risco de contaminação numa eventual troca entre as crianças. 

5.3.11. Cuidado especial com mamadeiras e utensílios para alimentação, que devem ser 

individualizados, identificados com o nome da criança e higienizados a cada uso. 

5.3.12. É necessário que se retire da sala os materiais que não serão utilizados, reduzindo a 

possibilidade de contaminação. Dê preferência a brinquedos e livros de material lavável, 

higienizando-os após o uso. 
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5.3.13. Higienizar todos os materiais recebidos pela instituição antes de serem guardados; 

5.3.14. Na hora do sono/descanso, os colchonetes ou berços deverão ser acomodados de forma 

a garantir distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre eles. Disponha as crianças de forma 

invertida. Pés e cabeças, alternadamente. Aproveitar o momento para pedir às crianças que 

ajudem a colocar seus lençóis, ressaltando a importância de não compartilhar seus objetos; 

 

5.4 Critérios específicos para a Educação Especial 

 

As escolas que atendem este público, seguindo as orientações do Protocolo Específico 

nº 01/2021 e a Nota Técnica SESAPI/DIVISA nº 002/2022, devem adotar o Sistema Híbrido 

com rodízio de alunos e continuidade de oferta de atividades pedagógicas não presenciais 

adaptadas às necessidades dos discentes, nos casos excepcionais que, por razões médicas 

comprovadas por atestado ou relatório, não possam retornar integral ou parcialmente ao regime 

presencial. Quanto ao uso de máscaras, deve-se observar as peculiaridades de cada aluno e as 

recomendações médicas, seguindo-se as demais medidas higienicossanitárias. 

5.4.1. Quanto aos casos excepcionais a que se refere a orientação anterior, o Sistema Híbrido 

e/ou a educação à distância (ensino remoto) deverá ser mantido para alunos nos seguintes casos: 

• Por suspeita ou diagnóstico da Covid-19 e outras Síndromes Respiratórias Agudas 

Graves – SRAG; 

• Para portadores de comorbidades e alunos da educação especial; 

• Outros casos excepcionais poderão ser discutidos com Conselho Escolar, instância 

competente da instituição de ensino. 

5.4.2. Providenciar máscaras transparentes para os alunos com deficiência auditiva, a fim de 

garantir a leitura labial e a efetiva comunicação por linguagem de sinais, aplicando regra 

análoga aos intérpretes de Língua de sinais e a outros profissionais que interagem com esses 

estudantes; 

5.4.3. Dispensar o uso de máscara por indivíduos com problemas respiratórios ou incapazes de 

removê-la sem assistência; 

5.4.4. Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras 

para os alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas 

de higiene e distanciamento social; 
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5.4.5. Prover apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene pessoal 

e de desinfeção de seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, próteses, regletes, 

punção, bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes, próteses auditivas e corporais, entre 

outros; 

5.4.6. Orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam essas 

rodas a lavar as mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar luvas 

descartáveis e ter sempre álcool em gel à disposição ou mesmo usar lenços umedecidos 

antissépticos. 

5.4.7. Autorizar o acompanhamento por cuidador ou outro profissional de apoio, desde que este 

não apresente nenhum sintoma de Covid-19 e siga rigorosamente as medidas de segurança 

implementadas pela instituição escolar para os demais profissionais da instituição; 

5.4.8. Garantir a acessibilidade do transporte escolar ao estudante com deficiência, tomando-se 

as medidas de segurança e distanciamento já mencionadas. 

 

5.5 Pátios, áreas abertas, banheiros e áreas de alimentação 

 

5.5.1. Orientar, de forma expressiva, a comunidade escolar para que não compartilhe copos, 

talheres e demais utensílios de uso pessoal. 

5.5.2. Deve-se realizar a limpeza e a desinfecção das mesas e cadeiras antes e após cada 

utilização. 

5.5.3. Escalonar horários para a realização das refeições pelos diferentes anos/turmas, evitando 

aglomeração.  

5.5.4. A pessoa só deve retirar a máscara no momento da refeição, sendo que as máscaras devem 

ser retiradas pelas hastes e acondicionadas em sacos individuais (quando houver) e após o 

término da refeição recolocá-las imediatamente, sendo que o cuidado com a máscara é de 

responsabilidade de cada um. 

5.5.5. Durante o uso das salas de aulas, com intuito de evitar aglomerações nos pátios ou outros 

locais, as janelas sempre deverão estar abertas, garantindo a ventilação do ambiente. 

5.5.6. Demarcar o piso, para a orientação do distanciamento mínimo de 1,5 metros nos halls de 

entrada dos banheiros e vestiários. 

5.5.7. Orientar que a descarga deve ser acionada com a tampa do vaso sanitário fechada. 
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5.5.8. Considerar que os banheiros são áreas de risco, portanto, a limpeza desses espaços deverá 

ser realizada duas vezes a cada turno; 

5.5.9. Intensificar a higienização dos banheiros existentes, no mínimo duas vezes a cada turno 

(início e final do turno) ou conforme necessidade. Lavar e desinfetar os vasos sanitários com 

hipoclorito de sódio a 1%, na diluição de 500 ml do produto para 500 ml de água (sempre dá 

descarga com a tampa do sanitário fechada), sendo que o funcionário deverá utilizar os 

equipamentos de proteção apropriados; 

5.5.10. Realizar procedimentos que garantam a higienização contínua de todos os espaços, 

intensificando a limpeza das áreas com desinfetantes certificados pela ANVISA, que possam 

ser usados em substituição do álcool a 70%, na concentração e tempo recomendado pelo 

fabricante. Utilizar somente produtos que estejam em embalagens rotuladas e dentro do prazo 

de validade; 

5.5.11. Realizar frequente desinfecção com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 0,1 a 0,5% com 

fricção de superfícies expostas, como maçanetas, mesas, teclado, mouse, materiais de escritório, 

material escolar, brinquedos, instrumentos musicais, balcões, corrimãos, interruptores, entre 

outros: 

• Nunca varrer superfícies a seco, pois favorece a dispersão de microrganismos 

veiculadas com as partículas de pó; 

• Utilizar varredura úmida, por meio de rodo e panos de limpeza; 

• Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, 

enxaguar e secar; 

5.5.12. Em caso de serviços e obras, orienta-se que ocorram em dias e horários em que a 

instituição de ensino não esteja aberta ao público e que a quantidade de prestadores de serviços 

seja limitada, a fim de evitar grande circulação de pessoas. 

 

5.6 Critérios específicos para os profissionais da educação 

 

Segue abaixo as orientações destinadas a todos os profissionais dos estabelecimentos 

de ensino: 
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5.6.1. Participar das formações ofertadas pela Secretaria Municipal de educação que tenham 

como temáticas a prevenção e contenção da COVID-19 e outras variantes no espaço intra e 

extraescolar; 

5.6.2. Respeitar as escalas de revezamento, quando houver na instituição, para que se garanta o 

cumprimento das medidas de distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os pontos de trabalho; 

5.6.3. Todos os trabalhadores devem executar a troca da máscara a cada 03 (três) horas ou 

quando estiver úmida, devendo proceder à retirada correta (pegando pelas hastes sem tocar a 

parte frontal), acondicioná-la em um saco de papel ou saco plástico, fazendo sempre a 

higienização das mãos antes e após a retirada da máscara; 

5.6.4. Deverá acontecer diariamente instruções a todos os funcionários da instituição quanto às 

boas práticas de higiene pessoal, como a importância da lavagem correta das mãos, uso de 

álcool gel a 70%, etc.; 

5.6.5. Disponibilizar e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os 

trabalhadores de acordo com sua atividade no ambiente escolar. Para as atividades de limpeza 

e desinfecção de ambiente é necessário disponibilizar os EPIs que a atividade requer.  

5.6.7. Os professores devem ministrar as aulas sem retirar as máscaras, podendo usar recursos 

audiovisuais, como microfone portátil, se necessário. Lembrando que o microfone não pode ser 

compartilhado, deve ser higienizado ao final de cada aula e deve ser mantido distante da boca. 

5.6.8. Os profissionais da limpeza devem relatar imediatamente violações no EPI ou qualquer 

exposição potencial à administração da escola, tanto ao receber o material como ao devolvê-lo. 

 

5.7 Do transporte escolar 

 

A Coordenação de Transporte Escolar da SEMEC irá apresentar aos motoristas a 

relação com rotas, relação nominal de alunos a serem transportados e dias/horários em que 

ocorrerá o transporte. Serão tomadas as seguintes medidas de prevenção no transporte escolar: 

5.7.1. Redução em 50% da capacidade de lotação de ônibus, de modo a assegurar o 

distanciamento mínimo necessário entre os estudantes. A liberação para transporte 100% da 

capacidade será de acordo com os dados de casos e de infecção da COVID-19 na cidade, nas 

zonas rurais e urbana; 
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5.7.2. Disponibilização de proteção de acrílico ou acetado para isolamento individual do 

motorista; 

5.7.3. Higienização de veículos e equipamentos no mínimo a cada turno, com produtos 

indicados pelos órgãos de saúde como eficazes na eliminação do vírus nas diversas superfícies 

de contato; 

5.7.4. Lavagem total de veículos a cada 24 (vinte e quatro) horas (interna e externamente), 

sendo que os pontos de maior contato dos passageiros (corrimãos, balaústres, pega-mãos, roleta 

e pontos de apoio nos assentos) devem ser higienizados pelo menos duas vezes ao dia; 

5.7.5. As janelas do veículo devem ser mantidas abertas, resguardados os limites de segurança; 

5.7.6. Fornecimento de álcool a 70% aos estudantes e motorista na entrada e saída do transporte 

para a correta higienização das mãos. 

5.7.7. Orientação a todos os estudantes, monitores quanto ao uso obrigatório de máscara durante 

o deslocamento para a escola; 

 

5.8 Monitoramento e triagem de alunos, professores e funcionários 

 

É de extrema importância que mantenhamos a correta notificação aos órgãos de saúde 

de todos os casos, em especial naqueles lugares em que houver suspeita de pessoas com 

problemas respiratórios. As Equipes gestora deverá manter profunda articulação com o Comitê 

Emergencial Todos pela Aprendizagem e a Secretaria Municipal de Educação. Todo e qualquer 

sintoma, em especial tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, fadiga, 

tremores e calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato ou paladar, 

apresentado por estudante ou outra pessoa da comunidade escolar, deve ser comunicado 

imediatamente à escola, a qual notificará a Unidade Básica de Saúde (UBS).  

Recomenda-se que esse fluxo de comunicação seja previamente estabelecido para 

garantir efetividade das ações. Estabelecer a norma “se não estiver se sentindo bem, fique em 

casa” para todos os membros da comunidade escolar. Ao identificar um estudante com sintomas 

de síndrome gripal em sala de aula, a escola deve acionar os pais ou responsáveis, orientando 

que esse estudante seja imediatamente encaminhado à UBS mais próxima. Nesse caso, o 

estudante deverá aguardar em local seguro e isolado, até que pais ou responsáveis possam 

buscá-lo. Recomenda-se a realização de relatórios informando como estão sendo desenvolvidas 
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as atividades, as dificuldades e desafios encontrados, permitindo, assim, o monitoramento da 

situação de cada instituição de ensino. Segue abaixo as orientações para casos suspeitos e 

confirmados de covid-19: 

5.8.1. Orientar os trabalhadores e alunos a permanecerem vigilantes quanto ao seu estado de 

saúde, observando a presença de sinais ou sintomas equivalentes aos da COVID- 19, como 

síndromes gripais (coriza, tosse seca, dor de garganta, mialgia, diarreia, cefaleia, perda parcial 

ou total de olfato ou paladar etc.). Caso se observe qualquer um desses sintomas o aluno ou 

trabalhador deve permanecer em quarentena (isolamento domiciliar) de no mínimo 7 (sete) dias, 

sendo que este prazo pode ser estendido de acordo com avaliação médica. 

5.8.2. Definir uma “área de isolamento”, ou seja, um espaço reservado para permanência de 

caso suspeito que apresente sintomas durante a estadia na escola. Esse espaço deve ser 

reservado aos alunos menores de 18 anos que necessite aguardar pelos pais/responsáveis, assim 

como qualquer outra pessoa que necessite ser encaminhada para casa, Unidade Básica de Saúde 

(UBS) ou hospital próximo. 

5.8.2.1. A “área de isolamento” deve ser em espaço físico ventilado, onde deve haver troca de 

ar com ambiente externo e estar próximo de um banheiro, evitando trânsito do caso suspeito 

por demais áreas do ambiente escolar. Deve ser um local adequado para manutenção do 

distanciamento social de 1,5 metros. Esse ambiente deve ser limpo e desinfetado a cada turno 

e sempre que for utilizado. 

5.8.3. A escola deve observar as situações de alerta e ações para suspensão temporária das aulas 

presenciais. Três situações foram elencadas como alerta para tomada de decisão imediata no 

ambiente escolar. A ocorrência de caso de COVID-19 deverá seguir os tramites de notificação 

e adotar ações conforme as seguintes situações:  

• Situação 1 – Ocorrência de dois ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual os 

envolvidos convivam na mesma sala de aula e não tenham tido contato com outras 

turmas: Atuação da instituição frente à situação: as aulas presenciais nessa sala serão 

suspensas por uma semana (7 dias); e todos os contatos próximos deverão ser 

monitorados durante esse período. 

• Situação 2 – Ocorrência de dois ou mais casos suspeitos ou confirmados o qual os 

envolvidos sejam de salas diferentes ou tenham tido contato com outras turmas no 

mesmo turno escolar: Atuação da instituição frente à situação: as aulas presenciais 
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do turno escolar serão suspensas por uma semana (7 dias); e todos os contatos  próximos 

deverão ser monitorados durante esse período. 

• Situação 3 – Ocorrência de dois ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual os 

envolvidos sejam de salas diferentes ou tenham tido contato com outras turmas em 

outros turnos: Atuação da instituição frente à situação: as aulas presenciais na 

instituição ou unidade de ensino serão suspensas por uma semana (7 dias); e todos os 

contatos próximos deverão ser monitorados durante esse  período. 

5.8.4. Para a ocorrência de casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-

P), temporariamente associada à COVID-19, estes deverão ser notificados pelos 

estabelecimentos de saúde e/ou vigilância epidemiológica municipal de forma imediata. 

Lembrando que para um caso de SIM-P no ambiente escolar devem ser adotadas as medidas de 

prevenção e controle, assim como para todo caso suspeito ou confirmado de COVID-19; 

5.8.4.1. Caso estudante ou trabalhador com diagnóstico confirmado tenha familiares que 

também estudem ou trabalhem na instituição de ensino (irmãos, filhos, pais), que coabite no 

mesmo domicílio, também deverá ser afastado por no mínimo 07 dias; 

 

6 PROFISSIONAIS E ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE RISCO  

 

No caso de estudantes ou profissionais da educação que fazem parte do grupo de risco 

de agravamento a COVID-19, ou seja, quem possui: cardiopatias; doenças pulmonares 

crônicas; diabetes; obesidade mórbida; doenças imunossupressoras ou oncológicas; pessoas 

com mais de 60 anos; gestantes e lactantes. Para esses grupos, serão adotadas estratégias de 

realização de atividades não presenciais. É necessário também articular com as famílias sobre 

o retorno às aulas presenciais, garantindo aos pais ou responsáveis a possibilidade de 

continuidade de atendimento escolar não presencial, ou de forma concomitante, de acordo com 

os casos excepcionais em condições e prazos previamente acordados. 

6.1. De acordo com o artigo primeiro da Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, alterada 

em 9 de março de 2022 pela Lei Federal nº 14.311, durante a emergência de saúde pública de 

importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2, a empregada gestante que ainda 

não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os 
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critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações (PNI), 

deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. 

6.1.1. A empregada gestante afastada, nos termos do artigo primeiro da Lei Federal nº 14.151, 

ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de 

teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância, sem prejuízo de sua 

remuneração.  (Incluído pela Lei Federal nº 14.311, de 2022) 

6.1.2. Para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante na 

forma do item anterior, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho 

do trabalho e as condições pessoais da gestante para o seu exercício, alterar as funções por ela 

exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurada a retomada da função 

anteriormente exercida, quando retornar ao trabalho presencial.   (Incluído pela Lei Federal nº 

14.311, de 2022) 

6.1.3. Caso a Secretaria Municipal de Educação optar por manter o exercício das atividades nos 

termos do § 1º do artigo primeiro da Lei Federal nº 14.151, a empregada gestante deverá 

retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 

• após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional 

decorrente do coronavírus SARS-CoV-2; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 

• após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir do dia em que o 

Ministério da Saúde considerar completa a imunização; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 

2022) 

• mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o 

coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário 

divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade de que trata 

o § 6º deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 

6.1.3.1 Caso a empregada gestante optar pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-

2, que lhe tiver sido disponibilizada, esta deverá assinar termo de responsabilidade e de livre 

consentimento para exercício do trabalho presencial, comprometendo-se a cumprir todas as 

medidas preventivas adotadas pelo empregador.  Sendo assim, esta opção de não vacinação é 

uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual, e não 

poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição de 

direitos em razão dela. (Incluído pela Lei nº 14.311, de 2022) 
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7 ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a equipe gestora de cada escola 

ficará responsável pela ampla divulgação dessas estratégias do plano na comunidade escolar. 

Será realizada uma campanha com ampla divulgação por meio das redes sociais para as famílias 

e divulgar com o intuito de sensibilizar para o apoio nas atividades não presenciais.  

Com o objetivo de socializar ações deste plano, apresentamos as estratégias abaixo: 

1. Gravação de um vídeo de 5 minutos com o Dirigente Municipal de Educação 

com o propósito de comunicar as decisões sobre as atividades não presenciais e 

possível o retorno escolar presencial e/ou semipresencial. 

2. Gravação de um vídeo de 3 minutos sobre o eixo formação continuada e os 

temas. 

3. Gravação de um vídeo de 3 minutos com uma psicóloga apresentando o eixo 

acolhimento e saúde mental. 

Os materiais produzidos serão divulgados ao longo de uma semana nas páginas das 

redes sociais da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura e nos grupos de WhatsApp, de 

modo que todos compreendam a proposta e saibam operacionalizar as ações. Em suma, o 

planejamento de retomada de cada escola municipal deve ser acompanhado por intensa 

comunicação com as famílias, alunos, professores e equipe pedagógica. 

Será imprescindível que se forneça informações constantes e de qualidade aos 

familiares e profissionais da educação infantil sobre medidas de segurança relativas à Covid-

19, evitando a proliferação de notícias falsas sobre a pandemia.  

 

8 ACOMPANHAMENTO E AVALIACÃO DO PLANO DE RETORNO 

 

A avaliação de qualquer ação do plano deve ocorrer ao longo de sua realização. Por 

isso, será realizada durante todo o processo, a partir da revisão e execução das ações, contando 

com a participação do Conselho Municipal de Educação e da equipe de supervisão pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação. É válido ressaltar que o processo de monitoramento e 

avaliação considerará os seguintes aspectos: sua abrangência, considerando a realidade da 

escola; sua contribuição para a melhoria dos indicadores educacionais; as dificuldades 
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enfrentadas pelas escolas na execução das ações propostas. Avaliação será realizada em 

diferentes momentos podendo acontecer durante as reuniões mensais para discutir, analisar e 

avaliar junto a equipe escolar (em cada escola) os resultados obtidos pelas escolas com vistas 

ao replanejamento das ações. 
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