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NOSSO OBEJTIVO PRINCIPAL DE RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAS: 

Reenturmar todo e qualquer aluno da 
rede municipal de ensino, recuperando 

a aprendizagem, e priorizando as 
habilidades essenciais - cognitivas e 

socioemocionais destes. 

Pontos Focais do Retorno Presencial: 

1 -Acolhimento 
socioemocional. 

2 - Recuperação e 
aprofundamento de 
aprendizagens. 

3 - Prevenção 
do abandono 
e da evasão 
escolar. 
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1 - APRESENTAÇÃO 
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A pandemia da Covid- 19 trouxe consigo desafios para toda a sociedade, causou impactos para as políticas públicas e muitas incertezas em 

relação aos desdobramentos das políticas de saúde. Na educação, o efeito tempestivo da suspensão das aulas fez com que professores e alunos tivessem 

que se ajustar rapidamente às novas formas de ensinar e aprender. Nesse contexto, o uso das tecnologias e as aulas remotas emergiram como alternativas 

para dar seguimento às atividades escolares. Porém, precisamos nos preparar para a retomada das aulas presenciais, dada a importância da educação 

escolar para o desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças, dos jovens e das famílias. 

Nesse sentido, é necessário preparar a comunidade escolar (alunos, professores, gestores, famílias e entorno escolar) para novas práticas a 

partir das perspectivas científicas sobre os cuidados de prevenção, promoção e reabilitação em saúde. 

Para tanto, a Secretaria Municipal de Educação, tomando como base o guia de orientação do Ministério da Educação (MEC), diferentes 

documentos e protocolos de biossegurança, como também as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Organização PanAmericana de 

Saúde (OPAS), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Fundo das Nações Unidas para a Inf"ancia 

(UNICEF) e do próprio Ministério da Saúde do Brasil (MS) elaborou a presente Cartilha de orientação para a rede municipal de ensino para ser 

implementada na retomada das aulas e atividades presenciais. 

Esta cartilha contém normas técnicas de segurança em saúde e recomendações de ações sociais e pedagógicas a serem observadas pelos 

integrantes da comunidade escolar. A cartilha também considerou os documentos e sugestões produzidos pelo Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (Consed) e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), além dos cuidados relativos à educação alimentar e 

nutricional e à segurança dos alimentos, elaborados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). Também é importante observar os objetivos do Programa Saúde nas Escolas, que busca 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. Nesse retomo, portanto, deverá preponderar o esforço coletivo 

de diferentes entidades que estão no entorno da escola, bem como a participação dos profissionais da atenção primária à saúde 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. 

A qualidade do ensino e a segurança das pessoas no momento do retomo às aulas somente serão possíveis se houver compreensão, 

cooperação e espírito de solidariedade. Se, durante a pandemia, a sociedade brasileira observou a capacidade tempestiva e criativa de muitos professores 

e alunos para seguir ensinando e aprendendo, também estamos convictos de que a escola brasileira, ambiente intencionalmente estruturado para o 

desenvolvimento dos processos educativos, é capaz de preparar-se com segurança sanitária para a retomada das aulas presenciais. Quando este momento 

for possível, esperamos está mais preparados, com novas aprendizagens oriundas do tempo de suspensão das aulas. 

Precisamos colocar a mão na massa para construirmos soluções que nos ajude a minimizar os danos ocasionados por esse período tão grave e 

inusitado pelo qual estamos passando. Temos que nos conscientizar de que todos somos parte desse movimento em busca de melhores condições de 

retomo, propiciando ambiente seguro à vida dos professores e demais profissionais da educação para que possam cumprir a missão nobre de oferecer 

formação de qualidade às crianças e aos jovens olhodaguenses, fundamentando o trabalho pedagógico na perspectiva da educação humanizada e integral. 

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão de retorno às aulas presenciais no município levará em consideração não só a realidade local, mas 

também o seu entorno e o estado do Piauí, pois somos jurisdicionados pelo Conselho Estadual de Educação- CEE-PI. 

2 - INTRODUÇÃO 

Com a pandemia causada pelo novo Corona vírus, as escolas municipais de Olho D'água do Piauí-PI tiveram as suas atividades presenciais 

suspensas no dia 17 de março de 2020. Durante esse processo de afastamento, diante da necessidade de atuar em um contexto de excepcionalidade, 

resolveu adotar o regime de aulas não presenciais como alternativa de manter o vínculo com os alunos, famílias e apoiar os mesmos para que se 

mantenham motivados a estudar e seguir aprendendo. 

Dentre as ações adotadas pela Secretaria Municipal de Educação foram contempladas a formação dos educadores para atuar no ensino não 

presencial e a flexibilização curricular para priorizar as habilidades foco do processo ensino-aprendizagem, todas essas medidas foram adotadas com o 

objetivo de reduzir o prejuízo educacional e a preservação do direito à educação. 

A Secretaria Municipal de Educação elaborou esse documento de caráter orientador para retomar (ou dar continuidade) o ano letivo, com o 

objetivo de nortear as escolas municipais de Olho D'água do Piaui de forma a prevenir e mitigar a disseminação do COVID 19 no retomo de suas 

atividades presenciais. 



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

220 Ano XIX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 06 de Setembro de 2021 • Edição IVCDI

(Continua na próxima página)

OLHO D'iiOUA DO PUIUI 

ESTADO DO PIAUÍ -PI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D' ÁGUA DO PIAUI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED 

CENTRO - 64468-000 - Olho D' Água do Piauf 
FONE: (86)3294-0006- 99970-3312 

llctaTMIANUNICIH.L DI 

EDUCAÇÃO 
DI OUIO D'ÃOUA DO J'IALC 

O Ensino Híbrido Gradual será adotado com a retomada das atividades presenciais, assim as atividades remotas permanecem diariamente e as 

aulas presenciais ocorrerão de forma escalonada. Para isso, os estudantes serão divididos em grupos, que farão revezamento, permanecendo em quatro 

dias inicialmente, com aulas presenciais e por l dia com aulas remotas. 

Esse documento contempla e busca garantir a segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde e prevenção da Covid-

19. Além disso, reforça a importância de que, em Regime de Colaboração com a União e Estados, a rede municipal de ensino deve garantir os Direitos 

de Aprendizagem. 

3 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19 

3.1 - Medidas Coletivas: 

✓ Organizar as equipes para trabalhar de forma escalonada, com medida de distanciamento social; 

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

✓ Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à COVID-19; 

✓ Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso individual; 

✓ Considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de risco; 

✓ Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro 

presencial, optar por ambientes bem ventilados. 

✓ Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a boca e o nariz; 

✓ Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros; 

✓ Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; 

✓ Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços. 

3.2 - Equipamentos de proteção coletiva (EPCS) 

São dispositivos ou sistemas, de âmbito coletivo, destinados à preservação da integridade fisica e da saúde de um grupo, nas seguintes situações: 

1. Para higiene das mãos: 

§ Dispensadores de álcool em gel 70%; 

§ Dispensadores de sabonete líquido; 

§ Embalagem para descarte e armazenamento de máscaras. 

2. Para limpeza do ambiente: 

§ Água sanitária; 

§ Lixeiras de material que permitem desinfecção. 

3 . Para monitoramento: 

§ Termômetro ( de uso à distância). 

4 . Para segurança coletiva: 

§ Fitas/adesivos para delimitar o distanciamento recomendado; 

§ Não partilhar dispositivos (telefones e materiais). 

3.3 - Medidas Individuais: 

✓ Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a boca e o nariz; 

✓ Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros; 

✓ Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; 

✓ Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

✓ Respeitar o dis tanciamento de pelo menos 1,5m ( um metro e meio) entre você e outra pessoa; 

✓ Manter o cabelo preso e evitar usar acessórios pessoais, como brincos, anéis e relógios; 

✓ Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, materiais de escritórios, livros e afins. 

Observação: Para evitar contaminação nos bebedouros, recomenda-se que cada aluno tenha sua garrafa de água para o uso pessoal. 
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3.4 - Equipamentos de proteção individual (EPIS) 
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São dispositivos ou produtos, de uso individual, destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde de wn indivíduo, 

para cada grupo de indivíduos inserido no ambiente escolar. 

1. Aluno(a): 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); 

§ Frasco de álcool em gel/álcool 70%. 

2. Coordenador(a): 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 

§ Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%. 

3. Merendeiro(a): 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmída); 

§ Frasco de álcool em gel/álcool 70%; 

§ Avental impermeável ; 

§ Luvas de proteção descartáveis; 

§ Touca descartável. 

4. Diretor(a): 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 

§ Frasco de álcool em gel/álcool 70%. 

5. Zelador(a): 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); 

§ Proteção ocular (quando não houver disponibilidade de protetor facial); 

§ Frasco de álcool em gel/álcool 70%; 

§ A ventai impermeável; 

§ Luvas de proteção descartáveis. 

6. Porteiro(a): 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úrnida); 

§ Protetor facial (face shield); 

§ Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%. 

7. Professor(a): 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 

§ Frasco individual de álcool em gel/álcool 70%. 

8. Profissionais de apoio na educação inclusiva: 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úrnida); 

§ Protetor facial (face shield); 

§ Frasco de álcool em gel/álcool 70%. 

9. Auxiliares de Secretaria: 

§ Máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 

§ Frasco de álcool em gel/álcool 70%. 

4 - RECOMENDAÇÕES PARA AS ESCOLAS: 
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✓ Aferição da temperatura de servidores, estudantes e colaboradores, na entrada da Instituição e de salas e ambientes fechados; 

✓ A disponibfüzação de termômetro, álcool 70% e álcool em gel 70% para cada unidade de ensino; 

✓ A limpeza periódica em locais utilizados com maior fluxo de pessoas; 

✓ A limpeza intensiva de banheiros e salas de aula; 

✓ No uso de bebedouros, deverá antes e posteriormente, realizar a higienização das mãos; na impossibilidade do cumprimento de tais orientações, 

recomenda-se a interdição dos bebedouros. 

2. Áreas comuns (Refeitório, sala dos professores, diretoria, vias de acesso interno, pátio, etc.): 

✓ Utilizar máscaras; 

✓ Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%; 

✓ Garantir o distanciamento social, respeitando a distância minima de 1,5m (um metro e meio); 

✓ Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas); 

✓ Manter a limpeza de móveis, superfícies e utensílios; 

✓ Escalonar o acesso de estudantes no horário do intervalo. 

✓ Assegurar condições adequadas de supervisão; 

✓ Verificar temperatura antes do início das atividades; 

✓ Evitar o compartilhamento de equipamentos e ferramentas; 

✓ Manter a limpeza e desinfecção de equipamentos e maquinários coletivos após a utilização por usuário. 

✓ Utilizar cartazes de orientação com medidas de prevenção contra a COVID-19; 

✓ Prestar especial atenção ao momento de chegada e saída dos estudantes na escola, identificando claramente os locais de entrada e saída, 

marcando o chão, se necessário, para assegurar o distanciamento, indicando também a direção que deve ser tomada pelos estudantes dentro da 

escola; 

✓ Restringir ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar nas instituições, evitando a realização de atividades em grupo; 

✓ Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e coleta das crianças na escola ou na creche; 

✓ Estabelecer restrições à entrada desnecessária de pais ou responsáveis nas instalações da escola. 

4. Salas de Aula: 

✓ Utilizar máscaras; 

✓ Disponibilizar frascos com álcool em gel 70%; 

✓ Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um metro e meio); entre mesas e cadeiras; 

✓ Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas); 

✓ Manter a limpeza das salas a cada troca de turma. 

5. Critérios para retomada referentes ao Transporte Escolar - Recomendações para os usuários: 

✓ Utilizar máscaras; 

✓ Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

✓ Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros; 

✓ Evitar o contato com as superficies do veículo, como por exemplo, pega-mãos, corrimãos, barras de apoio; 

✓ Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa ventilação no interior do veículo, preferencialmente, com ventilação natural; 

✓ Alternar as poltronas com demarcações; 

✓ Fazer a higienização das mãos, assim que entrar na escola; 

✓ Fazei:- a higienização das mãos, assim que entrar em casa no retorno da escola. 

6. Gestão de Pessoas (quem não poderá voltar em quaisquer dos grupos dentro da comunidade): 

✓ Recomenda-se atuação integrada com serviço de segurança e sanitária; 

✓ Manter o Ensino Remoto no caso de estudantes de grupo de risco. 

Observação: A Instituição de Ensino deve considerar a adoção de estratégias para reposição das atividades, após o fim da pandemia. 
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7. Considerar atividades laborais ou de ensino à distância para os servidores, colaboradores e alunos que estiverem nas seguintes situações: 

✓ Acima de 60 anos de idade; 

✓ Portadores doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e 

obesidade mórbida); 

✓ Tratamento com imunossupressores ou oncológico; 

✓ Gestantes e lactantes; 

✓ Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19, ou de vulneráveis. 

8. Cronograma (amparo legal - Decreto do Governo Estadual e do Governo Municipal): 

✓ O cronograma de retomo gradual das atividades híbridas - presenciais da comunidade escolar deve ser orientado pelo Governo local e pelas 

autoridades sanitárias. 

✓ Decreto Municipal que dispõe sobre o retomo híbrido - presencial das atividades nº O 13/2021. 

✓ Cronograma gradual de retomo iniciará pelas turmas: Pré I e II (educação infantil) e 2°, 5° e 9° ano (ensino fundamental), a distribuição completa 

das demais turmas e respectiva data de retomo, segue em anexo deste documento. 

9. Pontos a serem analisados: 

✓ Capacitação das Equipes, Logística e Insumos; 

✓ Monitoramento periódico após retomo, com relatórios das unidades escolares; 

✓ Situações de risco; 

✓ Comunicação. 

10. Alimentação escolar 

✓ A distribuição da merenda escolar será de forma individual, mantendo o distanciamento, conforme o total de alunos por turma. 

✓ A escola deverá organizar a distribuição de forma a garantir o cumprimento das medidas de proteção. 

5- ATENÇÃO ESPECIAL À EDUCAÇÃO INFANTIL 

O retomo dessas crianças aos estabelecimentos de educação infantil requer atenção especial e exige integração dos profissionais e das 

familias para que as orientações e informações sejam compartilhadas de forma eficiente. O contato dos profissionais da educação com as crianças dessa 

faixa etária é de muita proximidade, o que exige redobrar os cuidados já elencados. Materiais que não podem ser higienizados não devem ser utilizados 

para atividades pedagógicas ou lúdicas. Além disso, toma-se necessário: 

✓ Repensar a organização das salas de aula, dispensando materiais e mobiliário que não sejam essenciais e brinquedos de diflcil higienização e 

fácil contaminação; 

✓ 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; 

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

✓ Buscar variações de brincadeiras dirigidas, individuais e coletivas que possam ser feitas a distância, tais como mimicas, peteca, corrida de 

obstáculos, entre outras; 

✓ Pensar em kits, caixas ou sacolas transparentes, com brinquedos para cada criança, evitando-se o compartilhamento dos objetos; 

✓ 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; 

✓ Fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e profissionais da educação infantil sobre medidas de segurança relativas à Covid-

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

✓ Orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter a criança em casa quando ela apresentar algum sintoma da doença; 

✓ Perguntar aos pais ou responsáveis se a criança apresentou, nas últimas 24 horas, algum sintoma suspeito, tais como febre, calafrios, tosse, falta 

de ar, diarreia, falta de olfato ou paladar, dor de cabeça, dor de garganta e, caso afirmativo, orientar a família a se dirigir a um atendimento de 

saúde, ficando o retomo da criança à escola condicionada à sua melhora; 
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✓ Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis sobre a realização das atividades educacionais com as crianças; 

✓ Organizar cuidadosamente a entrada e saída dos pais ou responsáveis na escola, sempre observando o uso de máscaras; 

✓ Fazer a aferição da temperatura na entrada da escola, tomando como referência que a temperatura não poderá ser igual ou superior a 37,5° C; 

✓ Procurar intercalar horários de entrada e saída das turmas para reduzir a quantidade de crianças circulando em um mesmo momento; 

✓ Sugerir aos pais ou responsáveis que não deixem as crianças levarem brinquedos de casa para a escola; 

✓ Evitar o compartilhamento de objetos de uso pessoal entre as crianças; 

✓ Lavar todos os utensílios utilizados pelas crianças imediatamente após o uso; 

✓ Higienizar todos os materiais recebidos pela instituição antes de serem guardados; 

✓ Organizar o refeitório das crianças prevendo a distância mínima de 1 metro entre elas; 

✓ Preparar e servir alimentos utilizando EPis, seguindo rigorosamente os protocolos de higiene e manipulação dos alimentos, de acordo com os 

cuidados relativos à educação alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos, elaborados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); 

✓ Evitar aglomeração de pessoas na entrada e no interior da escola, restringindo também a realização de comemorações e apresentações culturais, 

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

✓ Procurar disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da educação; 

✓ Para profissionais que atuam com crianças pequenas, recomenda-se o uso de proteção facial para evitar o contato com secreções. 

✓ Estimular as atividades pedagógicas não presenciais, por meio de orientação às familias, disponibilizando diferentes estratégias para reforçar os 

períodos de interação com as crianças fora do ambiente escolar, em conformidade com a regulamentação do Conselho Nacional de Educação 

(CNE); no caso da alfabetização, pode-se orientar e incentivar os pais ou familiares a realizarem práticas de literária familiar, sobretudo no 

sentido de estimular o desenvolvimento de funções executivas das crianças, auxiliando-as a se comportarem de forma mais segura. 

6 - ATENÇÃO AOS ALUNOS COM DEFICitNCIA (EDUCAÇÃO ESPECIAL) 

O retomo dos estudantes com deficiência deve ser cuidadosamente planejado assim como o dos demais membros da comunidade escolar. 
Sempre que possível e seguro, recomenda-se que as crianças ou jovens com deficiência voltem às aulas juntamente com os demais estudantes. São 

cuidados básicos nesse caso, além daqueles anteriormente mencionados: 

✓ Avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura e recursos para o atendimento às medidas de higiene e segurança sanitária; 

✓ Envolver as famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer-lhes informações qualificadas sobre como se dará esse processo; 

✓ Incluir os profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPis e planejar capacitação que contemple as especificidades dos 

cuidados com esses estudantes 

✓ Dispensar o uso de máscara por indivíduos com problemas respiratórios ou incapazes de removê-la sem assistência; 

✓ 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; 

✓ Prover apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene pessoal e de desinfeção de seus equipamentos e instrumentos; 

✓ 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; 

✓ 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. 

7 - TERMO DE COMPROMISSO 

Em reunião com os pais, o estabelecimento de ensino deve firmar com os pais ou responsáveis legais pelos alunos, o TERMO DE 

COMPROMISSO DE CONTENÇÃO DA COVID-19, com principais orientações para evitar a disseminação da doença no ambiente escolar, acordando 

que deverão ter a obrigação de comunicar à escola quando o aluno apresentar sintomas semelhantes ao da COVID-19; e quando o aluno tenha tido 

contato direto com caso confirmado, mesmo que o aluno esteja assintomático. 

8- CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Para efetivar a capacitação dos profissionais a Secretaria de Educação buscará parcerias com as demais secretarias e órgãos necessários. 
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A capacitação abrangerá todos os públicos: zeladores, vigias, merendeiras, técnicos, professores, coordenadores, diretores e demais profissionais 

da educação. 

9- PARA CASOS SUSPEITOS DO NOVO CORONA VÍRUS 

Na eventualidade de uma criança apresentar algum sintoma de doença durante a permanência na escola, ela deverá aguardar pelo pai ou 

responsável em um ambiente separado dos demais alunos, devendo o caso ser registrado em livro de ocorrência. A participação direta das famílias das 

crianças da educação infantil nesse período de retomo é condição primordial para garantir o sucesso da adaptação de todos às novas regras de 

convivência. 

Desse modo, deve ser mantida comunicação direta, aberta e clara com as familias sobre o momento do retomo, suas implicações, exigências 

e riscos, possibilitando que elas decidam com mais cautela sobre permitir ou não o retomo de suas crianças. 

Observação geral: na contaminação do professor e/ou aluno os demais alunos e professores da sala em questão cumprirão quarentena por 15 dias. 

Havendo a contaminação de servidores que circulam em todos os espaços da escola (diretor, coordenador, auxiliares, etc) toda a comunidade escolar 

ficará 15 dias de quarentena até o retomo seguro das atividades presenciais. 

10 - MONITORAMENTO E TRIAGEM DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

Mesmo retomando as atividades, ainda estaremos sob estado de observação dos desdobramentos em saúde. Portanto, 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. O Comitê Intersetorial deverá acompanhar a situação, em articulação com o Comitê Municipal de Enfrentamento à 

Covid-19 e com a Secretaria 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. 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 após as reuniões da equipe escolar, informando como 

estão sendo desenvolvidas as atividades, as dificuldades e desafios encontrados, permitindo, assim, o monitoramento da situação de cada instituição de 

ensino. 

11 - POSSIBILIDADES PARA VOLTA AS AULAS COM MODELO HIBRIDO 

Cumprido os Protocolos de Segurança para Retorno das Atividades Escolares da Rede Municipal de Ensino 

Propostas de funcionalidade das escolas com caracterização em MODELO HIBRIDO (presencial + remota): 

1. Escolas funcionando com metade dos alunos em dias alternados. 

Distribuição das turmas/alunos para os dias da semana em cada escola 

Segunda 
oresencial !Terça 

oresencial 1 Quar:ta 
oresencial 1 Quinta 

oresencial 

Observação: Alternância das turmas/alunos em 04 dias presentes e 01 com atividades REMOTAS. 

Possibilidades para a funcionalidade: 

1 
Sexta 
remoto 

• No modelo apresentado podemos dividir as turmas em 02 ou 03 partes, com o intuito de redistribuição dos alunos nas salas de aulas da escola, 

cumprindo o distanciamento social de no mínimo 1,5 m entre alunos, e capacidade máxima de 15 alunos por sala; 

• Todos os professores estarão em atividades escolares, parte presencial e parte remota. Nas aulas presenciais haveria aulas regulares com o cuidado de 

tomar o currículo significativo, buscando sempre priorizar as competências e seus conjuntos de habilidades mais importantes para o prosseguimento dos 

estudos de cada aluno. A parte remota, seria desenvolvida pelos alunos com orientação dos professores, como forma de atividades de pesquisa e/ou plano 

de estudo dirigido. Os alunos para terem seus registros escolares garantidos nessa carga horária, devem devolver as atividades propostas para avaliação, 

conforme estabelecido em seus cronogramas. 
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➔ As atividades de educação tisica, artes e correlatadas podem ser realizadas mediante cumprimento do distanciamento de 1,5m, ao ar livre; 
➔ Feiras, palestras, seminários, conferências, competições e campeonatos esportivos, comemorações, assembléias, etc. estão suspensas para os 

alunos; 
➔ Não será permitido o compartilhamento de nenhum material didático-pedagógico no ambiente escolar; 
➔ Readequação do horário das aulas presenciais de forma proporcional à carga horária de cada matriz curricular, não deixando que seja 

contemplado ao final do período letivo, no mínimo 800h; 

➔ Prezar sempre por atividades individuais; 

➔ As famílias que não optarem pelas atividades presenciais têm garantido ao seu filho às 800h no formato não presencial (remoto); 
➔ As familias que não retomarão ao formato presencial obrigar-se-ão do comparecimento do aluno para realização das avaliações internas 

(diagnósticas) e externas (Saepi, avaliações de fluência, Saebe), conforme cronograma a ser divulgado; 

De organização Higiênica 

➔ Higienizar banheiros, lavatórios antes da abertura, após o fechamento e, no mínimo, a cada duas horas; 
➔ Higienizar as salas de aulas, e particularmente, as superfícies que são tocadas por muitas pessoas (grades, mesas, carteiras, puxadores de portas e 

corrimões), antes do inicio das aulas, em cada turno e sempre que necessário; 
➔ Manter portas e janelas sempre abertas, para circulação e ventilação do ar; 

De organização administrativa escolar 

➔ Horários alternados de entrada e saída, para não gerar tumultos; 

➔ Horários de lanche alternados; 

➔ Será priorizado atendimento ao público em geral, por canais digitais (email, telefone, aplicativos, etc); 

➔ Todos que compõe a comunidade escolar serão testados ao adentrar no espaço escolar; 

12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O cronograma de retomo às atividades da comunidade escolar será orientado pelas autoridades sanitárias locais, pelo governo local (Decreto 

municipal nº 13/2021), pelo Conselho estadual, e pelo Comitê de Retomo às Aulas Presenciais, considerando a avaliação do estágio da transmissão do 

vírus. As orientações contidas nesta cartilha poderão ser alteradas conforme as necessidades apresentadas pelas escolas comunicadas ao Comitê 

intersetorial. 

Logo que liberadas as atividades escolares e didáticas, deverão ser feitos relatórios sobre a situação de cada instituição de ensino. 

13 - REFEMNCIAS 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Guia de Implementação de Protocolos de Retomo das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica. 

PACTO PELA RETOMADA ORGANIZADA COVID-19 - PRO PIAUÍ PROTOCOLO ESPECÍFICO Nº 042/2020. 

DECRETO MUNICIPAL, nº 13/2021. 
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ANEXOS ESSENCIAIS 

LOCALIDADES (conforme conclusão das 

T(JJRM.AS/ANO reformas escolares e liberação do comitê de 

retorno as aulas presencias, saúde e vigilância 

sanitária) 
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DATA ESTIMADA 

:lªETAPA PRÉ I e II, 2°, 5° e 9° ANO ZONA URBANA lºDESETEMBRO 

2ªETAPA !l°,3ºe4º ANO ZONA !..' 11~"NAEU■ 11&I f 20 :OE SETEMBRO 

3ªETAPA 6°, 7° e 8° ANO ZONA URBANA E RURAL 04 DE OUTUBRO 

4ªETAPA EJA ZONA URBANA E RURAL f 18 DE OUTUBRO 

SªETAPA CRECHEI ell ZONA URBANA E RURAL 22 DE NOVEMBRO 
-OBSERV AÇAO: a partir da 3ª etapa de retorno gradual, seguiremos com os cinco dias da semana com aulas presenciais, e alternância de um 

dia de aulas remotas/online, de forma móvel a ser organizado mensalmente pela equipe escolar. Segue modelo da rotina semanal: 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

ilt .~ 
2ª online 

3• ~ 

4ª online 

CRONOGRAMA ESTRUTURAL OE AÇÕES DA REDE MUNICIPAL OE EDUCAÇÃO 

AÇÃO PERIODO RESPONSA VEIS 

AV ALIAÇÃ@ DIA:GNOS'FICA - 11 2ª S_EMANA DE S_E11'EMBRO GESTÃO, COORDENAÇÃO E 

PLATAFORMA DE AP0l0 A PROFESSORES DE CADA ESC©~A 

APRENDIZAGEM 

BUSCA ATIVA ESCOLAR A PARTIR DA 2ª SEMANA OE SETEMBRO TODA COMUNIDADE ESCOLAR E 

SEMED 

FOR:MAÇAO CONTINU!A DOS D~TE O S_EGUNDOlSEMESTRE SEMED 

PR@EISSIONAIS DA EDUGAÇÃ@ D@ (DAíl':A A SER DEFINIDA>) 

MUNIOIPIO 

RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM OURANTE O SEGUNDO SEMESTRE TODA COMUNIDADE ESCOLAR E 

DOS ALUNOS SEMED 

AV ALIAÇÃ0 SAEBE DAT:A A S_ER DEFINIDA GES'l'ÃO, COORDENAÇÃO E 

PROFESSORES DE CADA ESCOLA 


