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INTRODUÇÃO 

 

Em consequência da pandemia da doença do coronavírus (COVID-19) houve a suspensão das aulas em 

todo o território nacional, em Ponte Alta do Tocantins essa suspensão iniciou em 17 de março de 2020. A 

princípio paralisamos as aulas e aguardamos o retorno, em abril foram decretadas as férias para os 

professores, até então se imaginava que seria breve o período de pandemia, fato que se prolongou. 

O Processo para retorno das atividades nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino foi se 

estruturando em atividades remotas, estudo dirigido e atividades planejadas quinzenalmente. 

Assim, variados documentos, de instituições pertinentes foram corroborando com a organização desse 

período na área educacional entre eles:  

A Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, declarou pandemia relativamente 

a COVID-19, popularmente designado “Novo Coronavírus”; 

Lei Federal 13.979/2020 -  as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) determinadas pelo Governo Federal. 

DECRETO TO  nº 6.065/2020 - suspensão das atividades educacionais nas unidades escolares da Rede  

Pública Estadual de Ensino do Estado do Tocantins através do, e a continuidade dessa suspensão 

determinadas nos Decreto nº 6.087/2020 e nº 6.099/2020. 

DECRETO TO Nº 6.071, de 18 de março de 2020, dentre outras providências, suspendeu, por prazo 

indeterminado, as atividades educacionais em estabelecimentos pertencentes a Rede Pública Estadual de 

Ensino;  

DECRETO TO nº 6.073, DE 24 DE MARÇO DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação de prazos relativos à 

suspensão de atividades educacionais e à jornada de trabalho, na forma que especifica, e adota outras 

providências. 

DECRETO MUNICIPAL nº 06 /2020, de  março de 2020, que dentre outras providências,suspendeu as 

atividades educacionais na Rede de Ensino Público Municipal, dando continuidade nos decretos de 

n°08/2020,11/2020,18/2020 e 24/2020. 

MEDIDA PROVISÓRIA nº 934/2020 que flexibilizou excepcionalmente a exigência do cumprimento do 

calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade do cumprimento de dias 
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de efetivo trabalho escolar, exigindo que seja cumprida a carga horária mínima anual de 800 horas impostas 

pela Lei 9.394/1996, artigo 24. 

PARECER CNE/CP Nº 05/2020 de 28 de abril de 2020, que define as orientações com vistas a 

Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins 

de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19.  

NOTA TÉCNICA Nº 17/2020 - CNM Brasília, 02 de abril de 2020.  

Resolução do CEE/TO Nº 105, DE 08 DE ABRIL DE 2020.   “Estabelece formas de reorganização do 

Calendário Escolar/ 2020 e define o regime especial de atividades escolares não presenciais no Sistema 

Estadual de Ensino do Tocantins, para fins de cumprimento do ano letivo de 2020, como medida de 

prevenção e combate ao contágio do Novo Coronavírus (COVID-19)”. que faculta aos municípios a opção de 

apresentar ao CEE um planejamento de acordo com sua realidade. 

NOTA TÉCNICA – TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS encaminhada pelo OFÍCIO 

CIRCULAR N° 03/2020. 

DECRETO TO nº 6.099, DE 28 DE MAIO DE 2020. Dispõe sobre a prorrogação de prazos relativos à 

suspensão de atividades educacionais e à jornada de trabalho, na forma que especifica, e adota outras 

providências. 

RESOLUÇÃO CEE/TO Nº 154, DE 17 de junho de 2020.  Estabelece normas complementares para a 

reorganização do Calendário Escolar, os planejamentos e práticas pedagógicas para a oferta e o cômputo de 

atividades educacionais não presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, com o 

objetivo de minimizar o impacto decorrente da Pandemia da COVID-19, na educação. 

PARECER CNE/CP Nº: 11/2020 COLEGIADO: CP aprovado em: 7 de julho 2020. Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno UF:DF. ASSUNTO: Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e 

Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia. 

PORTARIA SEMEC Nº 28\2020, de 04 de maio de 2020 que nomeia os Membros do GT – Grupo de 

Trabalho, Organização, Planejamento e Coordenação das ações de enfrentamento ao coronavírus(COVID -

19), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ponte Alta do Tocantins. 

São documentos que orientam ações e atividades de prevenção e segurança contra o contágio do 

coronavírus nas esferas federal, estadual e municipal, são prerrogativas e ações públicas que convergiram 
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para a questão da saúde pública, nessa perspectiva as escolas foram fechadas para funcionamento do ano 

letivo de forma remota, bem como agora, o retorno das atividades para 2021.  

JUSTIFICATIVA 

Em Ponte Alta do Tocantins as aulas, que haviam iniciado em 27 de janeiro, paralisaram por causa do 

coronavírus em 17 de março de 2020, ficando o primeiro período do isolamento social até 15 de maio sem 

atividades remotas, o que totalizou 132 horas de atividades normais, sem o horário complementar. O mês 

de abril foi decretado período de férias, quando ainda se pensava que seria rápido o retorno. 

Em 18 de maio se iniciou a entrega da primeira etapa das atividades remotas, o primeiro caderno foi 

entregue às escolas urbanas, os pais foram avisados para buscarem as atividades nas escolas respeitando as 

normas de segurança, e entregues nas escolas da zona rural pela equipe da SEMEC indo a cada casa e 

entregando as atividades quinzenalmente. 

A educação é um direito subjetivo do aluno, assim todos os esforços se convergiram para que o 

cômputo das horas a que eles têm direito fossem respeitadas. As atividades entregues são de acordo a série 

que os alunos estão cursando e são corrigidas e avaliadas pela equipe e seus professores. 

Para retorno às aulas serão seguidos protocolos que nortearão as ações e organização das escolas para 

retorno seguro às aulas. Assim, o protocolo apresenta os Marcos Normativos, que correspondem às normas 

e orientações emitidas pelos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação que direcionam e 

legitimam as ações aqui propostas no âmbito educacional. As determinações relacionadas à segurança 

sanitária foram indicadas e elaboradas com a orientação da assessoria técnica da Secretaria de Saúde. 

CRÉDITOS DE CARGA HORÁRIA 

A carga horária que será contabilizada agora, no período da pandemia será de 80h a cada duas 

semanas letivas ou quinzena. Desse modo se valoriza o trabalho dos professores e dos alunos, validando as 

atividades realizadas. 

A Medida Provisória 934/20, editada pelo Governo Federal, suspendeu a obrigatoriedade do 

cumprimento de 200 dias letivos neste ano, mas manteve a carga horária mínima de 800 horas/aula.  

  As horas remotas serão contabilizadas na forma de cadernos ou apostilhas com atividades 

referentes a cada componente curricular de cada Ano/Série com o suporte remoto dos docentes. Essa 

metodologia de  ensino será atribuída para as turmas de Educação Infantil -  I e II períodos, Ensino 
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Fundamental anos iniciais, durante os meses de maio, a dezembro de 2020 e completando as 800 horas em 

14 de janeiro de 2021, que será executada pelas Unidades Escolares para a obtenção de uma carga horária 

média  mensal total de 80 (oitenta) horas aulas que deverão ser contabilizadas para efeitos de cumprimento 

das 800 horas aulas anuais previstas na LDB 9394/96 no artigo 24. 

A proposta de retorno das atividades presenciais vem ancorada na oferta de atendimento em Sistema 

Híbrido de Ensino, que aqui corresponde a oferta do ensino em regime remoto e presencial 

concomitantemente. As horas híbridas- 50% parcial e 50% com rodízio de alunos serão contabilizadas de 

fora integral. 

A estrutura do funcionamento pedagógico se dará da seguinte forma:  

✓ Atendimento presencial e remoto  

✓ Atendimento remoto  

✓ Disponibilidade dos docentes para sanar dúvidas e dificuldades dos alunos. 

Neste formato de atendimento haverá a continuidade da oferta dos cadernos de atividades 

disponibilizados quinzenalmente pela unidade escolar. 

Parecer nº 05 - O ponto chave ao se discutir a reorganização das atividades educacionais por conta da 
pandemia situa-se em como minimizar os impactos das medidas de isolamento social na 
aprendizagem dos estudantes, considerando a longa duração da suspensão das atividades 
educacionais de forma presencial nos ambientes escolares.  
A legislação educacional e a própria BNCC admitem diferentes formas de organização da trajetória 

escolar, sem que a segmentação anual seja uma obrigatoriedade. Em caráter excepcional, é possível 

reordenar a trajetória escolar reunindo em continuum o que deveria ter sido cumprido no ano letivo de 

2020 com o ano subsequente. Ao longo do que restar do ano letivo presencial de 2020 e do ano letivo 

seguinte, pode-se reordenar a programação curricular, aumentando, por exemplo, os dias letivos e a 

carga horária do ano letivo de 2021, para cumprir, de modo contínuo, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento previstos no ano letivo anterior. Seria uma espécie de “ciclo emergencial”, ao abrigo 

do artigo 23, caput, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (CNE, p.4) 

 

O protocolo de reabertura é baseado em quatro diretrizes: 

1. Acolhida 

2. Orientação e comunicação; 

3. Organização dos tempos e espaços; 

4. Segurança dos profissionais de educação e dos estudantes; 

5. Garantia de direitos de aprendizagem. 
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Sistemática de entrada e coleta das atividades 

✓ o professor elabora as atividades para a quinzena, se necessário, utilizar os sábados como letivos na 

contagem das horas, considerando a disponibilidade dos alunos por estarem com tempo livre;  

✓ no início da quinzena, os pais recebem as atividades impressas e organizadas em formado de 

caderno, os que moram na cidade são avisados e solicitados a buscar na unidade escolar, os da zona 

rural receberão por meio do transporte escolar (carro), que entrega no domicílio do aluno;  

✓ o transporte escolar, a cada quinzena, entrega novas atividades e recolhe as atividades da quinzena 

anterior desenvolvidas pelos alunos;  

✓ o professor recebe as atividades e organiza o portfólio de cada um, corrige, faz suas anotações para 

elaborar a tarefa da semana seguinte;  

✓ o portfólio deve ser organizado sequencialmente, por bimestre, de modo a avaliar a aprendizagem 

do aluno.  

Sobre o processo de avaliação da aprendizagem  

O portfólio é uma eficaz ferramenta de avaliação, pois possibilita ao professor a análise do 

desenvolvimento de cada aluno, o que ele sabe, os progressos e dificuldades.  

A organização e validação dos portfólios seguirá na premissa de validar e valorar o trabalho individual 

dos alunos. 

DIAGNÓSTICO DA PESQUISA:  

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura realizou pesquisas por amostragem, via Google Drive 

com docentes da rede de ensino e pais responsáveis que responderam pelos alunos, onde obteve 

informações a respeito do período pandêmico, e que nortearam as ações e atividades a serem organizadas 

com base no que segue: 

A pesquisa realizada com pais e responsáveis demonstra que eles possuem celular, entretanto esse 

número reduz quando é o(a) filho(a), considera-se também que as pessoas que responderam à pesquisa são 

moradores na zona urbana.  

 

 

 



 
Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins – TO 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

Pesquisa em março de 2020 com PAIS/MÃES/RESPONSÁVEIS (107 respostas) 

 SIM NÃO OUTRO 

TEM CELULAR COM ACESSO A INTERNET 98,1% 1,9%  

ACESSO A COMPUTADOR COM INTERNET 51,4% 48,6%  

SEU(SUA) FILHO(A) TEM CELULAR PRÓPRIO COM ACESSO À INTERNET? 71,7% 24,5% 3,8% 

VOCÊ GOSTARIA QUE SEU (SUA)FILHO(A) REALIZASSE ATIVIDADES EM 
CASA ONLINE (pela internet)? 

68,2% 30,8%  

*SEU (SUA)FILHO(A) CONSEGUE REALIZAR ALGUMA ATIVIDADE ESCOLAR 
COM ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR PELA INTERNET OU VÍDEOS ENVIADOS 
PELO WHATSAPP ? 

69,2% 30,8%  

*VOCÊ TEM TEMPO DE ACOMPANHAR SEU FILHO NA REALIZAÇÃO DESSAS 
ATIVIDADES? 

92,5% 7,5%  

VOCÊ GOSTARIA QUE SEU FILHO RECEBESSE ATIVIDADES IMPRESSAS? 97,2% 1,9%  

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, março de 2020. 

A pesquisa realizada com o docentes demonstra a precariedade do trabalho mediado por 

tecnologias e novamente emperra na questão do aceo aos equipamentos e internet de forma 

universal. 

Pesquisa em março de 2020 com DOCENTES (53 respostas) 

ONDE VOCÊ ACESSA INTERNET? WIFI DADOS TRABALHO 

62,3% 41,5% 24,5% 

QUAL A SUA FORMA DE ACESSO À INTERNET? Celular Desktop Notebook 

84,9% 7,5% 49,1% 

VOCÊ TEM DIFICULDADE COM O MEIO DIGITAL? SIM NÃO 

53,8% 47,2% 

VOCÊ SE SENTE PREPARADO PARA O TRABALHO HOME OFFICE? SIM NÃO 

64,2 35,8 

VOCÊ ACHA QUE UMA PLATAFORMA INTERATIVA, COM CONTEÚDOS ON-LINE, 
PARA ACESSO DE ALUNOS, PAIS E PROFESSORES, NESTE MOMENTO SERIA BOM? 

SIM NÃO 

66% 34% 

VOCÊ ACHA QUE OS ALUNOS CONSEGUEM REALIZAR ALGUMA ATIVIDADE 
ESCOLAR COM ORIENTAÇÃO PELA INTERNET OU POR WHATSAPP? 

SIM NÃO 

43,4% 56,6% 

VOCÊ CONCORDA COM O MÉTODO DE AULAS ONLINE NESSE PERÍODO? SIM NÃO 

64,2% 35,8% 

VOCÊ CONCORDA EM PRODUZIR PEQUENOS VÍDEOS E TAREFAS IMPRESSAS PARA 
OS ALUNOS, COM O APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO? 

SIM NÃO 

81,1% 18,9% 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, março de 2020. 
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Pesquisa Pais/mães/responsáveis setembro 2020 (38 respostas) 

 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

 

 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 
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FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

 

 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

 

 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 
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FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 
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FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

 

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

 

  

FONTE: SEMEC Ponte Alta do Tocantins, setembro de 2020 

Em relação às condições de realizar atividades sincrônas com os alunos da rede, constata-se que não 

seria possível considerando as condições acima verificadas como falta do computador ou celular, bem como 

a inexistência de internet para todos os alunos das zona rural e urbana. 
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PROPOSTA PARA O ANO DE 2021 

1- RETORNO AS AULAS  

Definir as normas de segurança sanitária para os ambientes escolares. A organização dos espaços de 

atividades e de trabalho deverá contemplar todas as medidas necessárias à segurança sanitária. 

a) Definir a progressividade do retorno e dimensionamento das alternativas de rodízio dos 

estudantes, face às condições da rede e possibilidades de readequação; 

b) Criar condições para readequação e aquisição de materiais necessários; 

c) Reorganizar o número de alunos por sala, considerando a metragem quadrada de espaço individual; 

d) Realizar rotinas de revezamento dos horários de entrada, saída, recreação, alimentação e demais 

deslocamentos coletivos dos estudantes no ambiente escolar; 

e) Reduzir o número de alunos por sala, revezamento com atendimento  híbrido; 

f)  Sinalizar rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância entre si; 

g) Implementar o controle de temperatura de estudantes e servidores; 

h) Disponibilizar máscaras individuais, caso seja necessário; 

i) Criar estações de higiene, 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 (recepção, corredores e refeitório); 

j) Disponibilizar tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes de adentrar na 

escola, dosadores de álcool gel na entrada de todas as escolas para que os alunos higienizem as mãos quando 

entrarem e saírem da escola; 

k) Adequar sanitários; 

l) Apresentar mídias, promovendo rotinas de higienização por estudantes e servidores; 

m) Realizar campanha publicitária e outras formas de divulgação no ambiente escolar; 

n) Implementar rotinas de aeração, higienização e desinfecção dos espaços escolares e de acessos 

(maçanetas das portas, por exemplo), rotinas de triagem e higienização na entrada da escola; 

o) Desativar bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de garrafinhas individuais; 

p) Capacitar pessoal de serviços gerais para higienização; 

q) Desinfetar ônibus escolares e disponibilizar tapetes com solução higienizadora. 
 
1.1 ADEQUAÇÃO CURRICULAR 

a) Elaborar Currículo focalizando no componente curricular com o objetivo de recuperar as 
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competências e habilidades de 2020 e 2021. A dificuldade de cumprir a carga horária de 800h, no ano civil 

de 2020, levou o CNE a aprovar o Parecer nº 5/2020, reiterado no Parecer nº 15/2020, art. 4º, no qual declara 

que, em caráter excepcional, será possível reordenar a trajetória escolar, reunindo em continuum curricular 

os anos letivos de 2020 e 2021. Entende-se por continuum curricular a flexibilização do currículo, com a 

readequação, no ano subsequente, de seus conteúdos e respectivas avaliações, para cumprimento dos 

objetivos de aprendizagem definidos na BNCC, garantindo o desenvolvimento da competência leitora e das 

habilidades socioemocionais, como preconiza a BNCC, tendo como prioridade promover o desenvolvimento 

integral de todos os estudantes. 

b) Reorganizar Calendário Escolar, adaptado à “Nova Realidade Educacional”. 

c) Realizar procedimentos de acolhida de estudantes e servidores. 

d) Apresentar alternativas para cumprimento da carga horária mínima anual. 

e) Ampliar a jornada diária nas escolas. 

f) Repor aulas, caso seja necessário. 

g) Revisar objetivos de aprendizagem, para o ano letivo em curso, para que haja o cumprimento dos 

objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 

h) Realizar avaliação diagnóstica. 

i) Disponibilizar conteúdo e estratégias de avaliação da aprendizagem, garantindo a recuperação da 

aprendizagem. 

j) Continuar projeto de formação continuada e  pedagógica de professores. 
k) Criar rotina de busca ativa dos estudantes que não retornarem às aulas e rotina de detecção 

precoce do desengajamento dos alunos com maior risco de evasão. 
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1.2 ESTRUTURA PARA RETORNO AS AULAS 

A primeira etapa das escolas municipais ao retorno das aulas presenciais irá atender de 

forma gradativa e por escalonamento com: alunos que não fazem parte do grupo de risco e alunos 

que durante as aulas não presenciais não realizaram nenhuma das atividades propostas, remotas, 

impressas entre outras ferramentas,   alunos de 4º e 5º ano dos anos iniciais. 

O objetivo de se iniciar com esses anos é que eles por serem maiores, nos darão um norte, 

serão a luz que iremos ter, para aprender a lidar com o comportamento dos alunos menores, que 

terão maiores dificuldades em atender de imediato, todo o protocolo de segurança dentro das 

Unidades Escolares. 

Estimamos um tempo de 15 dias de aulas presenciais. Este diagnóstico se aplicará dentro da 

proposta da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), onde os profissionais terão a base para 

diagnosticar, o que seu aluno obteve no decorrer de tudo isso e como poderão dar continuidade 

ao ensino e aprendizagem. 
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A segunda etapa será com os alunos de 1º ao 3º ano, estimando um tempo de 15 dias de aulas 

presenciais, seguindo as mesmas orientações das turmas anteriores, cada qual com suas 

especificidades, seguindo o ensino hibrido, aulas presencias e remotas, conforme está sendo feito 

desde a paralisação das aulas presenciais. 

Os alunos da Educação Infantil (creche e pré-escola), seguirá com atendimentos remotos e 

atividades impressas e grupo de WhatsApp, por serem crianças muito pequenas e exigirem grande 

contato físico, o mais viável é continuar como está sendo, aulas não presenciais apenas. Caso 

tenhamos mais segurança de recebê-los presencialmente nas instituições educacionais, faremos 

uma programação e cronograma de atendimentos especial. 

Porém, estas etapas citadas anteriormente, só acontecerão de forma autorizada pela 

legislação vigente e de forma a garantir a integridade física e psicológica de nossos alunos, com 

total segurança para os profissionais da educação, alunos e famílias. 

Em conformidade com o estudo de cenário envolvendo o retorno das atividades presencias, 

realizada pela UNDIME-GO, especifica que o atendimento as crianças de 0 a 3 anos merecem uma 

atenção especial e existem muitos riscos de contagio, com isso compreende-se que: 

a) as crianças de até dois anos não devem usar máscaras pelo risco de sufocamento; 

b) a troca de fraldas pode favorecer a contaminação, porque estudos revelam que o 

coronavírus fica presente nas fezes por até 30 dias; 

c) o banho também deve ser evitado por causa das toalhas, uma vez que há dificuldade de 

mantê-las em condições básicas de higiene na instituição (local arejado para secar e sem encostar 

uma na outra); 

d) o contato físico entre adultos e crianças, indispensáveis aos cuidados dessa faixa etária 

(troca de fraldas, pegar no colo quando chora, dar banho, limpar o nariz, ajudar a usar o vaso 

sanitário, organizar o sono, auxiliar no momento das refeições etc.) pode favorecer a transmissão 

do vírus entre adultos e crianças. 

Em relação aos alunos de Educação Especial (AEE), continuarão com atividades à distância, 

serão acompanhados pelo professor titular da sala de aula e o professor de apoio, que estão e 

continuarão dando o suporte a estes alunos. 

O Transporte Escolar contará com protocolo de higienização como álcool em gel e tapetes 

com solução higienizadora para todos os estudantes, bem como limpeza e desinfecção adequada 

para evitar a disseminação do novo coronavírus. 
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As escolas se organizarão para disponibilizar e garantir que todos os alunos ao entrar estejam 

usando máscaras de proteção (e troca de acordo com os protocolos estabelecidos), tenham as 

suas mãos higienizadas e os seus sapatos desinfetados, bem como lugar específico na sala de aula 

para manter o espaço necessário de distanciamento. Os ambientes, pátios, bibliotecas, salas de 

informática, banheiros, laboratórios, estarão demarcados para respeitar o distanciamento social 

e pré- agendados e desinfetados respeitando o protocolo da vigilância sanitária. Os horários de 

entrada e saída das crianças/alunos serão em horários diferentes entre as turmas para não haver 

aglomerações, bem como os horários de intervalo e lanche. 

Os planos pedagógicos serão todos adequados, mas de acordo com as competências da 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para acompanhar o desenvolvimento dos alunos e a 

perda pedagógica que pode ter havido durante o processo de suspensão das aulas presenciais. 

Haverá primeiramente um período de acolhimento para as crianças/estudantes onde estas devem 

na medida do possível, envolver a promoção de diálogos com trocas de experiências sobre o 

período vivido “considerando as diferentes percepções das diferentes faixas etárias”, bem como, 

a organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades físicas e de ações de educação 

alimentar e nutricional, entre outros. 

Os professores também realizarão uma avaliação diagnóstica após o retorno das aulas 

presenciais de forma formativa para assegurar as lacunas que não foram preenchidas, podendo 

ser questões abertas, além de testes de múltipla escolha, utilização de portfólios que registrem as 

atividades não presenciais durante o período de isolamento. Ainda irão priorizar a leitura e escrita, 

raciocínio lógico, solução de problemas, também poderão ser avaliados por meio de projetos de 

pesquisa, entre outros, onde caberá a cada professor identificar a melhor forma de avalição, de 

acordo com a realidade da turma e as especificidades de cada aluno. Os profissionais da educação 

passarão por atendimento psicológico antes de retornarem as aulas presenciais. 

Os pais, responsáveis e familiares serão orientados pelos profissionais da saúde e educação 

da volta às aulas e os protocolos para retorno, bem como, o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas desenvolvidas neste período, para que possamos obter um feedback positivo dos 

familiares das crianças e também apoio no que for colocado para as práticas pedagógicas.  

O ano letivo iniciará em 1º de fevereiro de 2021 na modalidade de atendimento híbrido, com rodízio 

atendendo por semana 50% presencial e 50% em casa com atividades impressas. 
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2.ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

2.1. Reorganização do Calendário Escolar 

Em observação à taxa de crescimento de casos de Coronavírus no Estado do Tocantins, com situação 

alarmante no norte do Estado, e a prorrogação da suspensão das aulas presenciais pelo governador decreto 

nº 6.128, de 31 de julho de 2020 há que  se considerar  a necessidade de readequação do Calendário Escolar 

da Rede Municipal de Ensino em 2020 para que se cumpra o que prevê a Medida Provisória nº 934/2020, de 

01/04/2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior 

decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública. 

2.2.  Organização de Protocolos Sanitários, Espaços e Ambientes Pedagógicos 

O distanciamento social é uma medida que reduz a interação entre pessoas as quais podem estar 

infectadas, sem sintomas e sem diagnóstico. É fundamental que cada indivíduo siga rigorosamente as 

orientações do protocolo de segurança como condição essencial da saúde.   

Neste contexto, orienta-se que as escolas municipais deverão avaliar suas capacidades de adequação 

do ambiente e, com base nas diretrizes, estabelecer o melhor cenário para segurança. 

Antes do retorno dos estudantes à escola, as salas de aula devem ser organizadas de modo a respeitar 

distanciamento mínimo entre as mesas e entre as mesas e a mesa do professor. Ademais, alguns cuidados 

devem ser seguidos:  

• Estudo do layout das salas de aula e outros locais adequados para o ensino pedagógico;  

• Nas áreas disponíveis das instalações e espaços ao ar livre;  

• Ventilar regularmente as instalações (durante o recreio, após o almoço, durante uma mudança de 

sala de aula, após a limpeza...);  

• Garantir o fornecimento permanente de sabão líquido, papel higiênico e papel toalha nos banheiros;  

• Fazer a revisão das torneiras e dispositivos de sabão, papel toalha e das tampas das privadas;   

• Limitar as passagens na classe, por exemplo, estabelecendo uma direção de circulação dentro da 

classe que possa ser marcada no chão.  

•  Funcionários e professores devem usar máscaras; 
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• Estudantes a partir do 1º ano devem usar máscaras dentro do ambiente escolar, o uso é obrigatório 

para todos, bem como no transporte, na rua e outros espaços externos da escola;  

• Para os estudantes da Pré-escola, o uso de máscara não é recomendável. Elas passam a ser usadas a 

partir do 1º ano. A opinião do médico responsável determinará as condições de uso de uma máscara 

para estudantes com patologias;  

• As salas de aula devem ser ventiladas antes da chegada dos estudantes, abrindo janelas por 15 

minutos, durante o intervalo, que incluem horários para as refeições e no final do dia; 

• Planejar a permissão do aluno para ir ao bebedouro. 

O ideal é manter as salas ventiladas e com as janelas abertas, quando isso não for possível, as 

instalações deverão ser ventiladas com frequência com duração de pelo menos 10 minutos de cada vez. As 

salas de aula e outras salas ocupadas devem ser, obrigatoriamente, ventiladas pela manhã antes da chegada 

dos estudantes, durante cada recreio, na hora do almoço e à noite durante a limpeza das instalações. 

2.3. Organização das Cozinhas Escolares 

  O respeito pelas medidas de distanciamento físico se aplica a todos os contextos e espaços: tempos 

de trânsito, circulação, distribuição de refeições. Com objetivo de evitar aglomeração de estudantes, sugere-

se que o lanche passe a ser feito na sala de aula seguindo as regras higiene. Cuidados necessários:  

• Deve ser realizada a limpeza minuciosa do ambiente, equipamentos, componentes, peças e 

utensílios, a cada troca de turma, turno e/ou alunos; 

• Organizar a lavagem das mãos antes e após cada refeição;  

• Ao ajudar os estudantes a fazer refeições, garantir que a equipe use máscara e lave as mãos entre 

cada contato;  

• Colocar os resíduos em latas de lixo equipadas com sacos. Esvaziar as latas de lixo diariamente;  

• Lembrar com informe oral diário, os gestos de barreira e distanciamento para os estudantes no início 

de cada refeição, em particular o fato de não compartilhar comida, água, talheres.  

 2.4. Organização do ambiente dos sanitários 

Os sanitários são ambientes de muita circulação na escola. Por esse motivo, o cuidado com eles deve 

ser redobrado e seu uso deve ser controlado para evitar aglomerações. Não pode faltar material para higiene. 
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Seguem os Cuidados:  

• Limitar o número de pessoas presentes nos banheiros para respeitar o distanciamento físico;  

• Gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros (saída e retorno à sala de aula);  

• Ventilar frequentemente as instalações sanitárias e/ou verificar se a ventilação está funcionando 

corretamente;  

• Pedir aos estudantes que lavem as mãos antes e depois de usar o banheiro;  

• Supervisionar a lavagem das mãos depois de ir ao banheiro de acordo com a equipe presente;  

• Certificar-se de que as instalações sanitárias permitam que estudantes e funcionários lavem as mãos 

o tempo todo (água, sabão líquido); 

• Garantir o fornecimento de consumíveis de uso nos banheiros durante o dia (sabonete líquido, papel 

higiênico, etc.);  

• Orientar os estudantes a fechar a tampa da privada antes de acionar a válvula da descarga, evitando 

a formação de aerossóis e contaminação do ambiente;  

• Garantir uma limpeza diária completa e desinfecção regular de superfícies frequentemente tocadas.; 

• Garantir o descarte de latas de lixo sempre que necessário e pelo menos a cada turno. 

2.5. Organização do ambiente das salas de reuniões / salas dos professores / espaços coletivos onde 

circulam os adultos 

Antes do retorno das aulas, os servidores farão o teste para o COVID-19. Todos os servidores também 

precisam cuidar das regras de distanciamento para evitar contato físico próximo e possível contágio. O uso 

de máscaras é obrigatório.  

*Importante atentar-se para:  

• Usar assentos com pelo menos 1 metro de distância e evitar sentar frente a frente;  

• Limpar e desinfetar o ambiente antes e depois de uma reunião, não deixar nenhum objeto ou 

desinfetá-lo antes do uso; 

• Ventilar regularmente ou garantir que a ventilação funcione corretamente;  
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• Bloquear as portas na posição aberta (para refrescar o ar e evitar vários contatos da maçaneta);  

• Permanecer com o álcool gel sobre a mesa, especialmente se houver troca de documentos em papel;  

• Garantir a desinfecção regular dos equipamentos coletivos (impressoras, fotocopiadoras, telefones 

etc.) 

2.5.1. Na entrada na escola 

• Colocar uma ou mais pessoas na(s) entrada(s) do estabelecimento para orientar a chegada dos 

estudantes e o fluxo de pessoas no momento da entrada na cabine de higienização; 

• Deverá ser feita a demarcação do espaço na entrada da instituição (área interna e externa), e diante 

dos banheiros e dos bebedouros, respeitando o distanciamento de 1,5m (um metro e meio); 

• A Unidade de Ensino deve organizar um cronograma de atendimento aos alunos na chegada e no 

término das aulas a fim de evitar aglomerações em frente à instituição; 

• Aferir, obrigatoriamente, na entrada da unidade de ensino, a temperatura corporal do aluno com 

termômetro infravermelho, a fim de evitar a entrada de alunos com sintomas de febre;  

• Alunos com temperatura corporal acima de 37,5º (trinta e sete graus e meio) deverão ser 

encaminhados de volta para sua residência com orientações para que a família procure assistência 

médica, sendo que só poderá retornar à escola/creche com liberação do profissional da saúde, por 

escrito; 

• Os alunos deverão entrar na instituição e se dirigir diretamente para sala de aula, após a higienização 

das mãos; 

• Usar uma máscara e solução de álcool gel disponível, sempre com os adultos; 

• A escola deve manter um suprimento de máscaras de emergência para o caso de necessidade de 

entrada extraordinária de pessoas de fora do corpo de funcionários; 

• Alunos que tiverem problemas respiratórios, de imunidade e/ou residem com idosos ou familiares 

considerados do grupo de risco, não deverão frequentar as aulas presenciais; 

• Não será permitida a entrada, no interior da unidade de ensino, de alunos com sintomas gripais 

(tosse, febre, coriza nasal, dor de garganta, dificuldade para respirar) e indícios de qualquer outro 

tipo de infecção;  
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• Manter o distanciamento físico na fila de entrada por todos os meios possíveis (sinais, marcação de 

solo, fita adesiva, barreira) em estreita colaboração entre a escola e a comunidade;  

• Manter as portas de entrada (porta e portão) abertas durante a recepção (na medida do possível por 

questões de segurança) para limitar os pontos de contato;  

• Evitar o acesso aos prédios de todas as pessoas de fora da escola (familiares, pais, outros cuidadores). 

Favorecer o acompanhamento de pequenos grupos de estudantes até a classe por um representante 

do corpo docente da escola; 

• Organizar a lavagem das mãos (água e sabão com uma secagem cuidadosa, de preferência com uma 

toalha de papel descartável). A lavagem das mãos pode assumir a forma de atividades (música, 

design gráfico, vídeo explicativo). O uso de uma solução de álcool gel, sob a supervisão de um adulto, 

pode ser considerado, de acordo com a idade das crianças;  

• Garantir acesso direto à sala de aula (após lavar as mãos) sem interrupção no retorno do intervalo 

ou em outra área de espera coletiva. 

2.5.2. No início e durante as aulas 

Garanta a conformidade com o método de distanciamento físico;  

• Abrir janelas para ventilação; 

• Verificar o layout correto da classe, respeitando o distanciamento físico;  

• Verificar o isolamento de armários e estantes coletivos; 

• Os alunos devem trazer apenas os materiais necessários para a aula e que seu uso seja individual, 

sem empréstimos; 

• Cada aluno deverá trazer sua garrafa de água ou copo, também devem trazer uma toalhinha de mão; 

• Não será permitido levar brinquedos para a instituição, nem permitido compartilhamento dos 

existentes na escola; 

• Verificar se não há troca de itens pessoais;  

• Verificar se os materiais educacionais foram desinfetados e não os compartilhar entre os estudantes;  
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• Caso o estudante precise sair para ir ao banheiro, garantir a lavagem das mãos novamente na volta 

à classe. 

2.5.3. Final da Aula 

A liberação dos alunos deverá ser de forma gradativa e por turma, conforme horário estabelecido, a 

fim de evitar aglomerações. Será necessário:  

• Guiar o grupo respeitando o distanciamento físico e a direção do tráfego;  

• A escola deve definir fluxos desenhados para entrada e saída, evitando aglomerações; 

• Favorecer o tráfego de mão única, caso contrário definir uma direção prioritária; 

• Verificar se os corredores estão livres em direção à saída;  

• Orientar o grupo para respeitar o distanciamento físico todos os dias; 

• Limitar as travessias definindo as áreas de espera adaptadas para respeitar o distanciamento 

físico; 

Importante pensar nas portas que podem ser mantidas na posição aberta para evitar pontos de 

contato. 

2.5.4. No Horário de Intervalo 

O período do recreio deverá ser constantemente monitorado de modo a evitar aglomerações:  

• Evitar travessias de classe e de estudantes;  

• Adaptar e reduzir o tempo de recreação de acordo com o número de funcionários; 

• Organizar horários e definir os procedimentos para o início e o fim da recreação; 

• Organizar as partidas e retorno às aulas em grupos adequados para permitir um melhor controle do 

distanciamento físico; 

• Adaptar o monitoramento do trabalho no intervalo; 

• Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento físico em jogos ao ar livre;  

• Não permitir o uso de jogos de contato e de bola, e tudo o que envolva a troca de objetos, bem como 

estruturas de jogos cujas superfícies de contato não possam ser desinfetadas; 
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• Isolar jogos e instalações externas que envolvam o contato coletivo de objetos e superfícies; 

• Não permitir o fornecimento e o uso de brinquedos coletivos;  

• Propor jogos e atividades que permitam o respeito por métodos de barreira e distanciamento físico 

(favorecer atividades não direcionadas que limitem a interação entre os estudantes); 

• Organizar a lavagem das mãos (água e sabão com uma secagem cuidadosa, de preferência com uma 

toalha de papel descartável. O uso de uma solução de álcool gel, sob controle rigoroso de um adulto, 

pode ser considerado) antes de retornar para sala. 

2.5.4.1 Antes do Intervalo: 

• Verificar constantemente a consistência do planejamento da recreação; 

• Verificar se não há nenhum grupo no pátio e nos corredores antes de sair da sala de aula; 

• Verificar o isolamento de instalações e jogos ao ar livre ou se a desinfecção é eficaz. 

2.5.4.2 Durante o Intervalo 

• Uso de máscara para o pessoal docente e outros funcionários; 

• Garantir a conformidade com os métodos de barreira e o distanciamento físico; 

• Verificar se nenhum item pessoal é trocado; 

• Manter dois ou mais servidores de monitoramento para garantir a conformidade com relação aos 

métodos de barreira e distanciamento físico. 

3. PRÁTICA DE SEGURANÇA 

As normas de distanciamento físico mínimo de um metro entre os atores da escola devem ser 

aplicadas permanentemente, em qualquer lugar e por todos. Estas são as medidas de prevenção individual 

mais eficazes atualmente contra a propagação do vírus. 

3.1. Recomendações para atividades esportivas 

Limite a prática apenas às atividades físicas de baixa intensidade se o distanciamento físico específico 

para atividades esportivas não for possível.  

A distância deve ser de 5 metros para caminhada rápida e 10 metros para corrida. Não serão 

permitidos jogos de bola e jogos de contato e o uso de equipamentos esportivos que possam ser manipulados 
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por todos.  

A prioridade serão as atividades esportivas individuais que permitam preservar a distância física. 

3.2. Recomendações para pessoal de fora da unidade educacional 

Nenhum individuo adentrará na escola sem aferir a temperatura. Será necessário manter na 

recepção dispensador de álcool gel, para que o pessoal externo possa desinfetar as mãos após a abertura / 

fechamento das portas ou o manuseio de objetos. Esse dispensador de álcool gel deverá estar fora do alcance 

dos estudantes. 

3.3. Recomendações para agente de manutenção técnica 

Toda manutenção, seja com agentes externos ou internos, deverá prever:  

• Uso de ferramentas individuais; 

• Evitar compartilhar ferramentas e favorecer a alocação individual de caixas de ferramentas. Se 

isso não for possível, limpar antes e após cada uso com desinfetantes adequados; 

• Manter outras pessoas a mais de um metro de distância; 

• Limpar a estação de trabalho pelo técnico no início e no final do serviço com desinfetantes 

adequados; 

• Fornecer soluções de álcool gel ou um ponto de água com sabão e toalhas descartáveis; 

• Lavar as mãos, mesmo que luvas sejam usadas. Será imprescindível reavaliar os riscos, levando 

em consideração o contexto atual, para cada intervenção de manutenção que apresenta riscos 

particulares de contaminação. 

3.4. Protocolo de Atendimento ao Estudante com sintoma 

Visando a segurança do retorno às aulas presenciais, orienta-se que pais ou cuidadores meçam a 

temperatura do filho antes de sair para a escola lembrando-os sobre a responsabilidade de cada um na 

segurança de todos. Se houver dor no corpo, tosse, dor abdominal, diarreia, dor no peito, manchas pelo 

corpo ou febre (37,5° C ou superior), a criança não entrará na escola. 

Se um ou mais sintomas ocorrerem em um estudante (como tosse, espirro, falta de ar, dor de 

garganta, fadiga, distúrbios digestivos, sensação de febre, etc.), este deverá ser isolado de imediato em sala 

dedicada. Em caso de dúvida, entrar em contato com o serviço de saúde.  
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Deverá ser feita a chamada imediata dos familiares ou responsáveis legais para vir buscar o 

estudante, respeitando os métodos de barreira. O estudante poderá retornar às aulas somente após 

liberação médica.  

• No caso de um teste positivo para SARS-CoV-2 (COVID-19):  

1-A família pode ser acompanhada na avaliação do risco de transmissão intrafamiliar pelas 

autoridades de saúde para determinar qual é a estratégia de isolamento mais adequada, 

considerando o contexto. 

2-Limpeza e desinfecção completas das instalações e objetos ocupados pelo estudante. 

3-Informações para funcionários e pais de estudantes que puderam ter entrado em contato com o 

estudante doente, de acordo com o plano de comunicação definido pela escola.  

3.5. Protocolo de Atendimento ao Servidor com sintoma 

 Antes do retorno as atividades pedagógicas presenciais, todos os servidores passarão pelo teste da 

Covid – 19. 

• No caso de um ou mais sintomas sugestivos em um adulto, o que fazer:  

1-Isolamento imediato do adulto com uma máscara se o retorno para casa não for imediatamente 

possível. Cumprimento imperativo dos métodos de barreira. Em caso de dúvida, entre em contato com um 

profissional de saúde; 

2-Lembrete do procedimento a seguir: evite o contato e consulte o seu médico que decidirá sobre 

realizar um teste de triagem em um centro fornecido para esse fim;  

3-Limpeza completa da sala onde a pessoa foi isolada após um intervalo de 4 horas;  

• No caso de um teste positivo para SARS-CoV-2 (COVID-19):  

1-Informações aos serviços de vigilância que abordam sem demora as autoridades de saúde e a 

autoridade local; 

2-A pessoa é apoiada na avaliação do risco de transmissão intrafamiliar pelas autoridades de saúde 

para determinar qual é a estratégia de isolamento mais adequada, dado o contexto; 

3-Informações para funcionários e pais de estudantes que puderam entrar em contato com o adulto 

doente de acordo com o plano de comunicação definido pela escola. 
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4-Limpeza e desinfecção completa das instalações e objetos ocupados potencialmente afetados pelo 

adulto.  

 

*OBS. A secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, se 

responsabilizará pela sanitização semanalmente (via quaternário de amônia ou produtos similares) dos 

ambientes internos e externos das Unidades de Ensino. 

 Os servidores que declararem doenças respiratórias crônicas, cardiopatias. asmas, diabetes, 

hipertensões e outras afecções que deprimam o sistema imunológico, deverão solicitar dispensa do retorno 

presencial via formulário para requerimentos diversos no Setor de Recursos Humanos, acompanhados de 

exames originais recentes e fotocópias com comprovações médicas das condições clínicas declaradas. 

 Será analisado, pela equipe da SEMED, a possibilidade do exercício da função em Sistema de Home 

Office/teletrabalho aos servidores que declararem (via formulário para requerimentos diversos) 

comprovados problemas de saúde. 

 

3.6. Boas Práticas de Higiene das Mãos 

Orienta-se que as escolas primem pela postura de higienização das mãos, haja vista que a mesma 

consiste em lavar todas as partes da mão com água e sabão por pelo menos 20 segundos, com uma secagem 

cuidadosa, se possível, usando uma toalha de papel descartável. Toalhas para uso coletivo devem ser 

evitadas. Caso contrário, o uso de uma solução de álcool gel pode ser considerado, inclusive na ausência de 

acesso imediato a um ponto de água. Para o mais jovem, o uso do álcool gel deve ser realizado sob a 

supervisão de um adulto. Muito cuidado com álcool gel, pois o uso inadequado pode levar à intoxicação em 

crianças, e lesão de córnea se a mão embebida em álcool for levada aos olhos. 

A lavagem das mãos deve ser realizada, no mínimo:  

• Após a chegada à escola, de preferência em pia na entrada, supervisionado por colaborador da 

escola; 

• Antes de voltar para a aula, principalmente após o recreio; 

• Antes e depois do lanche;  
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• Antes de ir ao banheiro e depois de usá-lo; 

• Depois de assoar o nariz, tossir, espirrar. 

3.7. Atividades culturais / Eventos Escolares 

Não haverá eventos escolares para evitar aglomerações, bem como o funcionamento da biblioteca 

neste período estará suspenso. 

3.8 -Protocolo de Transporte Escolar 

Na retomada das aulas pós-pandemia, deve-se tomar os seguintes cuidados no âmbito do transporte 

escolar. 

Orientações para os motoristas  

• Orientar motoristas e estudantes sobre medidas de higiene, como, cobrir a boca com a parte interna 

do braço ao tossir, higienizar as mãos, não mudar de lugar durante a viagem, manter o 

distanciamento físico;  

• Levar uma almotolia de álcool gel a 70% nos veículos e garantir a aplicação de cada estudante, no 

mínimo, no início e no final da viagem; 

• Estabelecer uma rotina de limpeza e desinfecção entre viagens que contemple a cabine do motorista 

e assentos dos estudantes e superfícies tocadas com frequência (maçanetas, corrimões, barras, alças 

de apoio etc.);  

• Manter os ambientes ventilados, evitando circular com janelas fechadas; 

•  Registrar as viagens realizadas para potenciais controles de infecção e medidas de quarentena; 

• Adotar o uso de máscara para motoristas e estudantes d Ensino Fundamental; 

• Limitar a ocupação dos veículos com demarcação dos assentos liberados para uso; 

• Evitar aglomeração dos estudantes no momento de entrada no veículo na viagem de retorno para as 

residências.  

3.9. Protocolo de Alimentação Escolar 

As escolas devem manter alimentação saudável e variada estabelecidos nos cardápios definidos pela 

equipe de nutricionistas da SEMED. Assim como restringir de forma rigorosa e entrada de alimentos e 
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embalagens trazidos pelos estudantes, evitando a contaminação e incentivando ainda mais o consumo da 

alimentação escolar. Além das seguintes orientações: 

• Garantir a ventilação do ambiente durante os momentos de preparo e distribuição da refeição; 

• Para limpeza das mesas e cadeiras, seguir rigorosamente as orientações técnicas e protocolos de 

higiene da Vigilância Sanitária; 

• Orientar e cuidar para que os estudantes não compartilhem copos ou canecas, talheres e alimentos; 

• Orientar os adultos designados para acompanhar os momentos de refeição a não manipular objetos 

pessoais, especialmente celulares; 

• Restringir o acesso a bebedouros coletivos, utilizar copos ou canecas individuais para o consumo de 

água; 

• Restringir a entrada de pessoas na cozinha sem a paramentação e higienização adequada; 

4.GARANTIA DE DIREITOS DE APRENDIZAGEM. 

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, na primeira semana de aula, os estudantes 

receberão informações sobre o que é uma pandemia, como se transmite a doença, práticas sobre 

distanciamento físico, higiene das mãos e procedimentos gerais. Isso será adaptado à idade dos estudantes 

(design gráfico, vídeo explicativo, música, representação da distância de um metro, etc.). Essa ação será 

repetida o quanto for necessária para que a implementação das prescrições se torne um ritual.  

Atenção especial será dada aos estudantes com deficiência, para permitir que aprendam sobre os 

protocolos de saúde, utilizando recursos diferenciados. As equipes de profissionais da área específica das 

Salas de Recursos Multifuncionais – AEE – apoiarão todas as ações. 

Orienta-se que as escolas providenciem um planejamento voltado ao apoio psicológico aos 

estudantes, ações como encontros e rodas de conversa de acolhimento e diálogo sobre as questões 

relacionadas à vulnerabilidade, a angústia, o medo, a dor pela perda, em parceria com Secretaria Municipal 

de Assistência Social. 

As atividades com os educadores serão permanentes e sistemáticas e se darão no trabalho de 

acompanhamento realizado pelo CRAS, tanto no que se refere aos aspectos relativos a acolher as 

necessidades socioemocionais dos estudantes, bem como caminhar em parceria com as equipes escolares 

na construção de propostas de equiparação das oportunidades de aprendizagem. 
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O processo de retorno será sequencial, ou seja, não voltam todas as séries ao mesmo tempo, com 

previsão de rodízio de turmas que serão reformuladas. 

O processo de aprendizagem em casa continua (atividades complementares) mesmo depois do 

retorno, conforme previsto no Plano Adaptativo-Estratégias de Aprendizagem Remotas para Enfrentar os 

Efeitos da Pandemia COVID-19, desta secretaria, haja vista que algumas turmas estarão ainda em casa 

quando seus colegas já voltaram e para atender o rodízio de  turmas maiores quando divididas em respeito 

ao distanciamento físico dentro de cada sala. 

4.1. Recuperação das aprendizagens  

Para garantir a aprendizagem, é essencial pensar em estratégias variadas, que devem ser adotadas 

durante todo o ano. A recuperação é a oportunidade de retomar às principais necessidades apresentadas 

pelos alunos. Sugere-se então que a equipe de coordenação realize um acompanhamento individualizado, 

bem como o registro sistemático dos avanços de cada um, com vista a alcançar com esse esforço extra, o 

objetivo traçado.  

Há necessidade de um diálogo constante entre o regente da turma, o professor de reforço (se tiver) 

e a coordenação pedagógica. 

O trabalho com a coordenação pedagógica será determinante para garantir aspectos operacionais 

como o local adequado às aulas de reforço, a cumplicidade de planejamento entre regente e professor de 

reforço bem como servirá de suporte na análise do caminho escolhido se está correto ou se é necessário 

outro direcionamento. A análise feita por toda a equipe escolar ainda colabora para definir quais estudantes 

devem ser incluídos na recuperação ou ser dispensados dela. 

4.2– Formação de docentes 

No período de isolamento, o diálogo com as equipes gestora e docentes será fundamental para que 

elas se sintam acolhidas nas dificuldades relacionadas ao “novo normal” do processo ensino-aprendizagem, 

à organização didática considerando as diferenças que se configuraram e, também, às inseguranças que o 

retorno trará referente à pandemia. 

Neste sentido, há necessidade de planejamento voltado ao apoio psicológico aos servidores, ações 

como encontros e rodas de conversa de acolhimento e diálogo sobre as questões relacionadas à 

vulnerabilidade, a angústia, o medo, a dor pela perda, em parceria com Secretaria Municipal de Assistência 

Social. 
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A proposta de formação de docentes estará pautada nos dados de mapeamentos realizados pelo 

próprio regente e pela escola, assim como pelas trilhas de aprendizagens e recuperação contínua. 

Para o Ciclo de Alfabetização, tem-se o desafio de formar os professores para garantir a consolidação 

da alfabetização até o 3º ano, o que significa   desenvolver, em um contexto de letramento, a aprendizagem 

da escrita, o desenvolvimento de habilidades de uso da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem 

a língua escrita, e de atitudes de caráter prático em relação a esse aprendizado. 

 O processo de formação está vinculado aos horários coletivos de HTPC (Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo) com proposições também de cursos em formato on-line, lives, plantões de dúvidas e 

demais estratégias de grande alcance, sempre atrelada à construção coletiva do conhecimento a partir da 

mediação da equipe pedagógica. 

Movimento similar será realizado com os professores especialistas e gestores escolares por meio da 

proposição de formações e pautas formativas voltadas para atuação deles para a recuperação das 

aprendizagens dos estudantes que estiveram em maior vulnerabilidade e distanciamento das expectativas 

de aprendizagens esperadas. 

4.3– Formação de Coordenadoras e Diretoras 

Mantendo o foco no acompanhamento das aprendizagens, a equipe gestora das escolas municipais 

está em momento de formação e escuta pela SEMED e a assessorados pelo Programa de Parceria pela 

Valorização da Educação (PVE), através de encontros virtuais mediados pelo CIEDS (centro Integrado de 

Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável) de modo a possibilitar o diálogo, formações e 

orientações pedagógicas, mesmo em ambiente virtual. As reuniões foram organizadas a partir do calendário 

que a SEMED já organiza com os diretores de escola, e as pautas foram construídas com a assessoria, de 

modo que contemplasse, além da pauta elaborada para as necessidades da Rede, o acolhimento dos 

diretores e coordenadores, considerando o contexto que estamos vivenciando e o papel do diretor no 

acompanhamento das aprendizagens. 

4.4. Período de retorno dos professores 

No período de retorno presencial às aulas, dois focos serão objeto de trabalho: os protocolos de 

saúde (combinados com SMS) e a recuperação das aprendizagens para garantia dos direitos dos estudantes 

da Rede Municipal de Ensino. 

A semana de retorno dos educadores será destinada ao planejamento das ações de acolhimento aos 
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estudantes, pautadas na formação e nos materiais disponibilizados pela equipe de coordenação pedagógica, 

pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Assistência Social (CRAS), além das 

orientações de ações para a retomada da rotina de aulas, para reelaboração dos planos de aula, pautados, 

inicialmente, na recuperação das aprendizagens. 

Os Professores do AEE em atuação colaborativa e articulada com os professores regentes estarão 

atentos para que os estudantes especiais estejam contemplados em todas as ações da escola que visem 

minimizar os impactos da pandemia, como reposição de aulas e aulas de reforço. 

Ações necessárias: Reuniões de Reorganização Escolar, conforme previsão de cronograma de retorno 

presencial, atendidos os critérios estabelecidos pelo Plano da Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Alta 

do Tocantins e: 

*SME (Sistema Municipal de Educação) 

*SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura) 

*Unidade Escolar (conforme o calendário escolar) 

4.5. Período de retorno dos alunos – Planejamento das Ações 

 

Semana 1 – acolhimento e planejamento da nova rotina de estudos com os estudantes.  

Semana 2 a 4 – aplicação de avaliação diagnóstica com foco à identificação das dificuldades do alunado. 

Semanas seguintes: reestruturação da rotina semanal com mesclagem de recuperação presencial contínua 

GARANTIA DOS 
DIREITOS DE 

APRENDIZAGEM

ACOLHIDA
AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA

MONITORAMENTO E

AÇÕES 
INTERVENTIVAS
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e consolidação do currículo do ano. 

Recuperação presencial para os estudantes com muita dificuldade de aprendizagem e com uso de atividades 

complementares remotas e/ou tecnologia para os demais. 

4.6. Ação com familiares 

Vale ressaltar a importância de ações de aproximação dos familiares – via aplicativo e outros meios 

digitais – para apresentação das propostas de retorno e, dependendo da viabilidade de cada escola, do 

compartilhamento do “novo formato de aulas”. 

Será dada continuidade à comunicação com os pais e responsáveis reforçando os protocolos de 

limpeza e proteção à saúde, adotados na unidade escolar, bem como será transmitida a reorganização da 

rotina de seu filho, para certificá-los da segurança e acompanhamento que será oferecido. 

A estreita comunicação da escola com os familiares vai combater o afastamento do educando de 

suas atividades escolares durante o cenário pandêmico e precaver uma possível evasão escolar. 
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ESCALONAMENTO PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS NO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS   

QUADRO 01 

Mês/dias Series / Anosiniciais Programação a serem realizadas em conjunto com 

as aulas remotas 

 
Fevereiro 

Alunos que não 
tiveram acesso a 
nenhuma atividade 
durante a pandemia. 
Turmas de 2º  aos  
 5º anos. 

1- Em um primeiro momento será realizado o 
acolhimento com os alunos e profissionais da 
educação. 

2- Os professores irão trabalhar com a nova rotina 
a ser implantada em razão da pandemia com  
orientações de higienização, protocolos de 
segurança sobre a COVID-19 com os alunos. 

3- Posteriormente os professores irão realizar um 
diagnóstico acerca dos conhecimentos e 
analisar o que o aluno obteve de aprendizado 
durante o período de aulas não presenciais. 

4- Os professores realizarão uma revisão de 
conteúdos com os alunos para averiguar o nível 
de desenvolvimento e aprendizagem que cada 
aluno obteve durante o período de aulas não 
presenciais. 

5- Os professores iniciarão com os conteúdos 
novos da Matriz de Habilidades de acordo com 
a BNCC conforme o desenvolvimento e 
progressão de aprendizagens da turma e 
alunos, avaliando de forma geral e também 
especifica de cada aluno. 

6- Os professores intercalarão entre atividades 
presenciais e não presenciais de acordo com o 
desenrolar da Pandemia do COVID-19 e 
normativas que poderão surgir durante os 
períodos seguintes. 

7- Os professores realizarão as atividades 
avaliativas visando os aspectos qualitativos 
sobre os quantitativos e tendo total cuidado 
com as aprendizagens adquiridas durante este 
período para que o aluno não seja prejudicado. 

8- Os professores trabalharão de forma 
interdisciplinar e lúdica para facilitar as 
diferentes aprendizagens de acordo com as 
especificidades de cada aluno. 
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QUADRO 02 

Mês/dias Series / Educação 
Infantil 

Programação a serem realizadas em conjunto com as 
aulas remotas 

Fevereiro Turmas de Pré- 
escola / (04 anos e 
05 anos) e 1º anos. 

1 Em um primeiro momento será realizado o 
acolhimento com os alunos e profissionais da 
educação. 

2 Os professores irão trabalhar com a nova rotina a 
ser implantada em razão da pandemia com  
orientações de higienização, protocolos de 
segurança sobre a COVID-19 com os alunos. 

3 Posteriormente os professores irão realizar um 
diagnóstico acerca dos conhecimentos e analisar o 
as habilidades adquiridas no período de isolamento 
soacial.. 

4 Os professores trabalharão de forma 
interdisciplinar e lúdica para facilitar as diferentes 
aprendizagens de acordo com as especificidades 
de cada aluno respeitando sempre os direitos de 
aprendizagem e os campos de experiência 
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QUADRO 03 

Mês/dias Series / Educação 
Infantil 

Programação a serem realizadas em conjunto com as 

aulas remotas 

Fevereiro Turmas de Creche / 
02 anos e 03 anos 

 
Turmas de Maternal I 
e Maternal II 

1 Em um primeiro momento será realizado o 
acolhimento com os alunos e profissionais da 
educação. 

2 Os professores irão trabalhar com a nova rotina a 
ser implantada em razão da pandemia com  
orientações de higienização, protocolos de 
segurança sobre a COVID-19 com os alunos. 

3 Posteriormente os professores irão realizar um 
diagnóstico acerca dos conhecimentos e analisar as 
habilidades adquiridas no período de isolamento 
soacial.. 

4 Os professores trabalharão de forma 
interdisciplinar e lúdica para facilitar as diferentes 
aprendizagens de acordo com as especificidades 
de cada aluno respeitando sempre os direitos de 
aprendizagem e os campos de experiência.  
 

seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que 
são: 

1. Conviver 
2. Brincar 
3. Participar 
4. Explorar 
5. Expressar-se 
6. Conhecer-se 

cinco campos de experiência para que bebês e crianças 
possam aprender e se desenvolver. Ou seja, os direitos de 
aprendizagem são contemplados dentro de cada um dos 
campos de experiência, que são: 

1. O eu, o outro e o nós  
2. Corpo, gestos e movimentos 
3. Traços, sons, cores e formas 
4. Escuta, fala, pensamento e imaginação 
5. Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações 
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ORIENTAÇÕES GERAIS MEC 

  

Primeira avaliação 
  

Em articulação com as secretarias municipais 

e estaduais a que a escola se vincula, recomenda-

se a seguinte lista inicial de procedimentos antes 

do retorno das atividades presenciais: 

1. Atualizar a lista de todas as pessoas 

envolvidas na instituição de ensino, todos os 

profissionais da educação e alunos, com os 

respectivos contatos; 

2. Verificar como está o processo de 

elaboração do Plano de Retorno das 

atividades escolares presenciais, destacando 

os pontos centrais desse Plano; 

3. Avaliar e definir se o retorno será de forma 

gradual ou se os alunos vão retornar todos 

de uma vez, bem como se a opção será pelo 

ensino híbrido ou pelo ensino remoto para 

alguma das séries ou etapas. 

4. Avaliar todo o ambiente de trabalho, 

observando como estão as condições físicas 

e estruturais e se há condições de atender a 

retomada presencial das aulas, o trabalho 

administrativo e de serviços gerais 

(manutenção e limpeza); 

5. Avaliar a adequabilidade da ventilação dos 

espaços da escola; 

6. Verificar as condições de trabalho de todos 

profissionais da educação, inclusive a 

existência de EPIs suficientes para todas as 

pessoas que trabalham com recepção, 

manutenção e limpeza; 

7. Avaliar se as condições de higiene de todos 

os espaços estão adequadas, com água, 

sabonete de limpeza das mãos e álcool em 

gel 70% disponíveis para todos; 

8. Definir formas de garantir a frequência 

adequada da limpeza dos ambientes, 

cuidando do suprimento de água sanitária, 

álcool, materiais descartáveis, entre outros, 

e também de equipe suficiente para o 

trabalho; 

9. Decidir como será o processo de 

alimentação dos alunos: se ocorrerá dentro 

das salas de aula ou em cantinas/refeitórios, 

se há espaço de atendimento para garantir a 

distância mínima entre pessoas, se há 

condições para revezamento de horários; 

como será a distribuição de alimentos; 

10. Criar mecanismos para monitorar o 

cumprimento das medidas sociais e 

sanitárias; 

11. Analisar se há condições para realizar 

treinamento e capacitação da comunidade 

acadêmica; 

12. Verificar se há equipe preparada para 

realizar ações permanentes de sensibilização 

de estudantes, pais ou responsáveis. 

 Quem não poderá retornar 

  

Deve-se, antes de serem iniciadas as 

atividades na escola, realizar uma análise da 

situação dos profissionais da instituição, além de 

fazer uma triagem dos alunos. O objetivo será 

definir quem pode ou não retornar e em que 

condições, sempre em atuação integrada com 

profissionais da Unidade Básica de Saúde e/ou 

Unidades Básicas de Saúde Indígenas, Polos Base e 

Casas de Apoio a Saúde Indígena (CASAI). 

No caso de estudantes ou profissionais da 

educação, fazem parte do grupo de risco 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, devem ser adotadas estratégias de 

realização de atividades não presenciais. 



 
Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins – TO 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

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 

remoto, de  forma   concomitante,   em 

condições e prazos previamente acordados. 

Diante da possiblidade de desenvolver 

atividades pedagógicas não presenciais, no ano

  letivo afetado    pelo estado   de 

calamidade  pública,     salienta-se   que, 

aproximadamente, apenas 10% das escolas do

 campo,  indígenas  e quilombolas 

possuem acesso à internet para uso nos 

processos de ensino e aprendizagem. Essa 

realidade  impossibilita a utilização de 

tecnologias de educação a distância para o 

cumprimento da carga horária mínima anual e 

reforça a necessidade de criação de condições, 

pelos sistemas de ensino, para a gestão 

comunitária, democrática e 

diferenciada dessas modalidades. Treinamento e 
capacitação das equipes 

  

No processo de retorno gradual às 

atividades presenciais, recomenda-se que as 

instituições escolares realizem o acolhimento e 

a reintegração social dos professores, 

estudantes e suas famílias, como forma de 

superar os impactos psicológicos do longo 

período de isolamento social. Para isso, poderão 

ser criados programas de formação continuada 

de professores, visando prepará-los para esse 

trabalho de integração, incluindo a capacitação 

para oferta de atividades remotas e ensino 

híbrido. 

Assim, os professores, em conjunto com 

profissionais da saúde, estarão aptos a oferecer 

capacitação (na forma de cursos, palestras, 

vídeos explicativos, infográficos, simulações, 

entre outras possibilidades) para todas as 

pessoas envolvidas na relação escola-saúde-

sociedade, direcionadas às medidas que devem 

ser adotadas no retorno às aulas. As atividades 

podem envolver trocas de experiências e 

reflexões referentes ao período de isolamento. 

Todos os integrantes da comunidade escolar 

precisam ser capacitados sobre a correta 

implementação das medidas de higiene e 

segurança. Além disso, ações permanentes de 

sensibilização dos estudantes, pais e 

responsáveis devem ser realizadas. 

Sugere-se que a capacitação seja iniciada 

pelas equipes responsáveis pela limpeza, 

manutenção, alimentação, transporte e de 

atendimento ao público, a fim de garantir a 

correta higiene do espaço escolar antes do início 

das atividades presenciais. 

Também é relevante que, antes da 

capacitação, seja providenciado o fornecimento 

de equipamentos de proteção individual (EPIs) 

para esses profissionais. 

MEDIDAS SOCIAIS EM SAÚDE 
  

Medidas gerais para a escola independentes da 

fase da Covid-19 
 

As medidas gerais são aquelas atenções e 

cuidados com a saúde de todos: 

1. Usar máscara, obrigatoriamente; 

2. Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, 

e não com as mãos, nos casos de tosse e 

espirros; 

3. Lavar frequentemente as mãos até a altura 

dos punhos, com água e sabão, ou higienizar 

com álcool em gel 70%; 

4. Não cumprimentar com aperto de mãos, 

beijos e abraços; 

5. Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 

metro; 
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6. Não compartilhar objetos de uso pessoal, 

como copos e talheres, nem materiais 

didáticos, brinquedos ou jogos; 

7. Priorizar, sempre que possível, refeições 

empratadas em vez do autosserviço; no caso 

de refeitórios que possuem balcão de 

serviço, do tipo bufê, com serviço realizado 

por funcionário, é recomendável a instalação 

de barreira física que impeça a 

contaminação dos alimentos e utensílios por 

gotículas de saliva; 

8. Não compartilhar celulares, assim como 

evitar seu uso em ambientes sociais, 

cuidando de higienizar frequentemente os 

aparelhos. 

Primeiros passos 
  

Além das medidas gerais, considerando 

todas as medidas de segurança sanitária que 

propiciem um ambiente saudável e com o menor 

risco possível para a saúde e o bem-estar da 

comunidade escolar, faz-se necessário: Elaborar 

o Plano de Retorno das atividades escolares 

presenciais, considerando as orientações da 

Secretaria de Educação à qual a escola está 

vinculada, fazendo uma avaliação da capacidade 

da instituição para receber os alunos e os 

profissionais da educação. Para tanto, o grupo 

que coordenará as ações deverá contar com o 

auxílio de Gerências de Atenção Primária à 

saúde, Centros de Saúde, Unidades Básicas de 

Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), 

Hospitais e de Faculdades de Ciências da Saúde, 

que poderão colaborar diretamente por meio de 

ações de extensão universitária e estágios 

supervisionados, bem como de pais e pessoas da 

sociedade civil que possam contribuir com as 

tomadas de decisão. 

1. Definir a quantidade de alunos a ser 

distribuída em cada sala de aula, 

respeitando-se o distanciamento mínimo de 

1 metro; 

2. Fazer o georreferenciamento da área em que 

a escola está instalada, identificando 

potenciais parceiros para as ações que 

necessitem de utilização de outros espaços 

para aulas, ações da atenção básica em 

saúde e aquelas relacionadas a direitos das 

crianças e adolescentes; 

3. Checar se a quantidade de máscaras e outros 

itens de segurança necessários à segurança 

coletiva e individual são suficientes; 

4. Identificar quais entidades ou órgãos que 

estão no entorno da escola podem auxiliar 

no retorno às aulas presenciais, com a 

implementação das medidas de segurança, a 

exemplo das relacionadas à segurança 

alimentar e nutricional, que deverão estar 

de acordo com as novas medidas pós Covid-

19. Se houver Instituição de Ensino Superior 

no entorno, esta poderá disponibilizar 

profissionais da saúde, por meio de projetos 

de extensão universitária ou de estágio 

supervisionado, para auxiliar na nutrição, 

saúde física e mental, logística de aquisição 

de EPI, entre outros; 

5. 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; 

6. Organizar as equipes para trabalharem de 

forma escalonada, respeitando-se a medida 

de distanciamento social; 

7. 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 
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pratos, caso sejam utilizados nas merendas, 

observando que, preferencialmente, a 

alimentação escolar deve ser realizada nas 

salas de aula; 

8. Manter, sempre que possível, portas e 

janelas abertas para ventilação do ambiente; 

9. Garantir a comunicação visual de promoção 

à saúde e prevenção dos riscos à Covid-19; 

os cartazes poderão ser feitos pela própria 

comunidade escolar e deverão conter 

informações sobre assepsia e limpeza não só 

das próprias mãos, mas do uso de áreas 

comuns. 

10. Fazer aferição da temperatura de 

servidores, estudantes e colaboradores na 

entrada da escola e de salas e ambientes 

fechados, utilizando,preferencialmente, 

termômetro sem contato (infravermelho); 

essa medida poderá contar com o apoio de 

profissionais das unidades básicas de 

saúde, das faculdades de ciências médicas 

ou de profissionais da escola treinados para 

essa finalidade; 

11. Planejar e comunicar a organização de 

horários intercalados para a entrada, saída, 

alimentação e intervalo escolar de modo a 

evitar aglomerações; 

12. Organizar o sistema de higienização e 

limpeza, com períodos de fechamento para 

desinfecção geral das áreas comuns, em 

especial de banheiros e salas de aula, 

observando que áreas de difícil limpeza 

como os parquinhos devem ser isoladas; 

13. Realizar estratégias de orientação sobre 

formas de prevenção da Covid-19, sobre 

higiene das mãos, uso de máscara, 

identificação dos sintomas da Covid-19, 

assim como ações a serem realizadas caso 

algum desses sintomas sejam identificados. 

No transporte escolar 
  

1. Usar máscara, obrigatoriamente; 

2. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem 

higienizar as mãos; 

3. Utilizar os braços em casos de tosse e 

espirros, para proteger as outras pessoas; 

4. Evitar, o máximo possível, o contato com as 

superfícies do veículo; 

5. Deixar as janelas do transporte abertas, 

quando possível; 

6. Acomodar-se intercalando um assento 

ocupado e um livre; 

7. Higienizar as mãos com álcool em gel 70% 

durante o percurso; 

8. Fazer a higienização das mãos, assim que 

entrar na escola; 

9. Fazer a higienização das mãos, assim que 

entrar em casa no retorno da escola. 

Cuidados com áreas comuns 
  

Definir na escola quais são as áreas comuns, 

nas quais as regras abaixo serão cumpridas: 

1. Garantir a obrigatoriedade do uso de 

máscaras; 

2. Manter distância de pelo menos 1 m entre 

estudantes, professores e profissionais da 

educação; 

3. Manter dispensadores para álcool em gel 70%, 

em quantidade suficiente nas salas de aula e 

demais ambientes da escola; 

4. Aferir a temperatura no acesso às áreas 

comuns, utilizando preferencialmente 

termômetro sem contato (infravermelho); 

5. Evitar o uso de bebedouros coletivos, 

orientando os estudantes a levarem suas 

garrafas de água e apenas utilizar os 

bebedouros como fontes para abastecê- las; 

6. Suspender o uso de armários compartilhados 



 
Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins – TO 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

na escola; 

7. Manter a limpeza frequente de móveis, 

carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, 

computadores, grades, corrimões, 

superfícies e utensílios que são tocados por 

muitas pessoas; 

8. Higienizar lavatórios, banheiros e vestiários 

antes da abertura, após o fechamento e 

regularmente após o uso; 

9. Fazer a remoção e descarte do lixo com 

segurança; 

10. Escalonar o acesso de estudantes ao 

refeitório e às praças de alimentação; 

11. Orientar os alunos a manter o uso de 

máscaras até o horário de iniciar a 

refeição, quando estiverem na cantina ou no 

refeitório; 

12. Procurar reduzir ao máximo a mistura de 

turmas ou grupos de idade para atividades 

escolares e pós-escolares; 

13. Considerar modalidades alternativas de 

aulas, como o escalonamento do início e fim 

das aulas com o objetivo de reduzir o 

contato entre estudantes de diferentes 

turmas, no caso de escolas com espaço 

limitado; 

14. Alternar turnos de aula, quando necessário; 

15. Escalonar os horários de intervalo, de 

forma que as turmas usem as cantinas, 

banheiros e dependências gerais em 

momentos diferenciados; 

16. Procurar ampliar a quantidade de 

professores ou recorrer a professores 

temporários ou voluntários, quando 

necessário; 

17. Procurar aumentar o número de salas de 

aulas por conta da lotação, quando 

possível; 

18. 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; 

19. Restringir ao máximo a entrada de pessoas 

de fora da comunidade escolar nas 

instituições, evitando a realização de 

atividades em grupo; 

20. Assegurar o controle de aglomeração 

durante os períodos de entrega e coleta das 

crianças na escola ou na creche; 

21. Estabelecer restrições à entrada 

desnecessária de pais ou responsáveis nas 

instalações da escola; 

 

22. Monitorar a limpeza periódica dos veículos de 

transporte escolar entre as viagens, em 

especial das superfícies comumente tocadas 

pelas pessoas; 

23. Estabelecer sistema adequado de gestão de 

resíduos, com informações claras sobre seu 

descarte, em especial quanto à eliminação 

das máscaras já utilizadas. 

Medidas de higiene e limpeza ambiental 
  

1. Estabelecer cronograma de higienização das 

mãos, na chegada à escola e durante a rotina 

diária, no horário do lanche e antes da volta 

para casa; 

2. Estabelecer cronograma de limpeza regular 

do ambiente escolar, com maior frequência, 

especialmente banheiros, maçanetas, 

carteiras, interruptores, portas, material de 

ensino, livros de uso coletivo, entre outros; 

3. Estabelecer lista de checagem das atividades 

de limpeza para controle das tarefas e de 

fornecimento de equipamentos de proteção 

individual (EPIs). Estas listas deverão estar 



 
Prefeitura Municipal de Ponte Alta do Tocantins – TO 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

 

afixadas em local de fácil visualização e 

deverão ser assinadas pela pessoa que foi 

responsável pela limpeza; 

4. Estabelecer fluxo de circulação unilateral dos 

discentes pelas instituições, controlar o 

número de pessoas permitidas nos locais e 

exibir o número máximo de pessoas em cada 

ambiente coletivo; 

5. Evitar o uso de ventilador e ar condicionado; 
caso o ar condicionado seja a única opção de 
ventilação, instalar e manter filtros e dutos 
sempre limpos.   
 
USO DA BIBLIOTECA 

  

A biblioteca pode funcionar desde que 

sejam tomados alguns cuidados extras em 

relação ao uso de materiais, respeitando-se 

sempre o distanciamento mínimo de 1 metro 

entre as pessoas e o uso de máscaras. 

1. Separar uma estante para receber o 

material (livro) devolvido pelo usuário, 

acomodando-o adequadamente; 

2. Usar luvas descartáveis para recebimento 

do material; 

3. Reservar o material devolvido por pelo 

menos 5 dias, antes de retorná-lo para o 

acervo ou de liberá-lo para novo 

empréstimo; 

4. Usar EPI e higienizar o material após esse 

período, liberando-o, assim, para novo 

empréstimo. 

Uso de equipamentos de proteção 

individual e de proteção coletiva 
 

Os equipamentos de proteção individual 

(EPIs) são dispositivos ou produtos, de uso 

individual, destinados à proteção de riscos 

suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde de 

um indivíduo. 

 

Tabela 2: Equipamentos de proteção individual 

recomendados para cada grupo de indivíduos  

Indivíduos EPIs necessários 

 
 
 

Aluno(a) 

▪ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a 
cada 4 horas ou assim 
que estiver úmida) – 
observando a 
contraindicação para 
crianças com idade 
inferior a 2 anos; 

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

 
 

 
Bibliotecário(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%; 

▪ Luvas descartáveis. 
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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%. 

 
Profissional 
responsável 
por aferir a 
temperatura 
dos alunos 

▪ 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%; 
▪ Luvas descartáveis. 

 
Profissionais 
de apoio na 
educação 
inclusiva 

▪ 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%. 

 
 
 
Psicopedagogo(
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%. 

 
 

Secretário(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%. 

 
 

Segurança 

▪ 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%. 

 

  
 

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%. 

 
 
 
 
 

Cozinheiro(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%; 
▪ Avental impermeável 
de mangas longas; 
▪ Luvas de 
proteção 
descartáveis; 
▪ Touca descartável. 

 
 

Diretor(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%. 

 
 
 
 
 

 
Encarregado
(a) da 
limpeza 

▪ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 
▪ Protetor facial (face 
shield); 
▪ Proteção ocular 
(quando não houver 
disponibilidade de protetor 
facial); 
▪ Frasco individual de 
álcool em gel/álcool 70%; 
▪ Avental impermeável 
de mangas longas; 
▪ Luvas de 
proteção 
descartáveis; 
▪ Botas ou 
sapatos 
impermeáveis. 

 
 
 

 
Merendeira 

▪ 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%; 
▪ Touca descartável; 
▪ Luvas de 
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Além dos EPIs, recomenda-se o uso de 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs), que 

são dispositivos ou sistemas, de âmbito coletivo, 

destinados à preservação da integridade física 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. 

Ventilação dos ambientes 
  

1. Deve-se privilegiar a ventilação natural, 

abrindo portas e janelas o máximo de tempo 

possível, evitando-se, inclusive, o toque em 

maçanetas e fechaduras; 

2. Manter uma ventilação adequada ou 

aumentar o fluxo de ar, quando for possível; 

3. Evitar o uso de ventiladores e ar 

condicionado. Caso isso não seja possível, os 

sistemas de ventilação e ar condicionado 

devem ser periodicamente inspecionados e 

limpos; 

4. Deve-se aumentar ao máximo a entrada de 

ar externo, alterando, quando necessário, as 

configurações de sistemas de ventilação. 

Dentro das salas de aula 
  

Uma vez que há recomendações distintas 

em relação à necessidade do distanciamento 

mínimo de 1 metro concomitante com o uso de 

máscara, de acordo com a escala de intensidade 

de transmissão do vírus em determinada região, 

optou-se por uma abordagem mais 

conservadora para as indicações referentes ao 

dia a dia nas salas de aula, conforme descrito a 

seguir. 

 
1. Regiões sem casos de transmissão – 

AZUL: 

▪ Os profissionais de educação, de apoio e 

docentes devem manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro e usar máscara, 

identificando casos específicos em que se 

faz necessário o uso de EPIs adequados; 

▪ Crianças e jovens com doze anos ou mais 

de idade devem manter o afastamento de 

1 metro; 

▪ Crianças de zero a onze anos de idade não 

precisam manter afastamento. 

 
2.  Regiões de transmissão de casos 

esporádicos – VERDE: 

▪ Os profissionais de educação, de apoio e 

docentes devem manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro e usar máscara, 

identificando casos específicos em que se 

faz necessário o uso de EPIs adequados; 

▪ Crianças e jovens com doze anos ou mais 

de idade devem manter o distanciamento 

de 1 metro e usar máscara; 

▪ Crianças de zero a onze anos de idade 

precisam manter o distanciamento de 1 

metro. 

 
3. Regiões de transmissão de aglomerados 

– AMARELA: 

Aplicar abordagem baseada em risco e manter 1 

metro de distância mínima entre as pessoas como 

premissa. 

▪ Os profissionais de educação, de apoio e 

docentes devem manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro e usar máscara, 

identificando casos específicos em que se 

faz necessário o uso de EPIs adequados; 
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▪ Crianças e jovens com doze anos ou mais 

de idade devem manter o distanciamento 

de 1 metro e usar máscara; 

▪ Crianças de seis a onze anos precisam 

manter o distanciamento de 1 metro e 

usar máscara; 

▪ Crianças com mais de dois e até cinco anos 

de idade precisam manter o 

distanciamento de 1 metro, sendo 

recomendado o uso de máscara; 

▪ Crianças com menos de dois anos de idade 

precisam manter o distanciamento de 1 

metro, sendo contraindicado o uso de 

máscara. 

 
4. Regiões de transmissão comunitária – 

VERMELHA: 

Manter a distância mínima de 1 metro entre as 

pessoas e o uso de máscara como premissa. 

▪ Os profissionais de educação, de apoio e 

docentes devem manter o distanciamento 

de 1 metro e usar máscara, identificando 

casos específicos em que se faz necessário 

o uso de EPIs adequados; 

▪ Crianças com doze anos ou mais de idade 

devem manter o distanciamento de 1 

metro e usar máscara; 

▪ Crianças de seis a onze anos precisam 

manter o distanciamento de 1 metro e 

usar máscara; 

▪ Crianças com mais de dois e até cinco anos 

de idade precisam manter o 

distanciamento de 1 metro, sendo 

fortemente recomendável o uso de 

máscara; 

▪ Crianças com menos de dois anos de idade 

precisam manter o distanciamento de 1 

metro, sendo contraindicado o uso de 

máscara. 

Distanciamento físico entre grupos 
  

1. Limitar ao máximo a mistura de turmas e 

grupos de idades diferentes para atividades 

escolares e pós-escolares; 

2. Considerar a possibilidade de retorno de 

forma gradual, até mesmo para que o 

distanciamento social seja cumprido; 

3. Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, 

parte dos alunos com aulas presenciais e 

parte com aulas virtuais e/ou síncronas em 

casa ou outro local, com atividades e 

trabalhos a serem realizados em casa; 

4. As escolas com espaço ou recursos limitados 

podem considerar modalidades alternativas 

de aulas para limitar os contatos entre as 

diferentes classes. Por exemplo, na 

modalidade escalonada, diferentes turmas 

começam e terminam em momentos 

diferentes; 

5. O horário do ensino médio pode ser 

alterado, com alguns alunos tendo aulas pela 

manhã, outros à tarde ou à noite. As escolas 

também podem minimizar os intervalos 

compartilhados, alternando o horário e o 

local em que os alunos fazem as refeições; 

6. Considerar a ampliação do número de 

professores ou recorrer ao apoio voluntário, 

se possível, para permitir menos alunos por 

sala de aula (se houver espaço disponível); 

7. Assegurar o controle de aglomeração 

durante os períodos de entrega e coleta dos 

estudantes na escola pelos pais; identificar 

claramente entradas e saídas, com marcação 

de direção do percurso a ser feito dentro da 

escola; considere as restrições para pais ou 

responsáveis entrarem nas instalações da 

escola. Todas as entradas da escola devem 

ser marcadas    e    estabelecidos   horários 
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específicos por grupos que compõem a 

comunidade escolar; 

8. 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; 

9. A prática de atividade física deve priorizar, 

sempre que possível, as atividades 

individuais e ao ar livre. A distância mínima 

de 1 metro entre os estudantes deve ser 

mantida e o uso de máscara é obrigatório; 

10. Evitar atividades que envolvam a 

coletividade, com o intuito de mitigar a 

transmissão do SARS-Cov-2 no ambiente 

escolar, havendo necessidade de buscar 

novas formas de interação dos estudantes. 

Registros da OMS/UNICEF para o uso de máscaras 
 

O critério base para uso de máscaras é o da 

idade, em combinação com a estrutura das 

instituições de ensino e o nível de transmissão do 

vírus. Se não for possível manter a distância 

regulamentar mínima entre as pessoas ou se a 

transmissão naquela área ainda for intensa 

(VERMELHA), os responsáveis pela política de 

prevenção na escola devem usar as seguintes 

normas sugeridas para todas as áreas das 

escolas: 

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; 

2. Entre os seis e onze anos de idade, deve-se 

considerar, antes de se determinar o uso: 

a) a intensidade da transmissão do vírus na 

região; 

b) os costumes e crenças relacionados aos 

contatos sociais na região, sobretudo 

entre crianças; 

c) a compreensão pelas crianças sobre a 

necessidade do uso e a possibilidade de 

supervisão por um adulto; 

d) o impacto do uso de máscara na 

aprendizagem. 

3. Crianças e jovens com doze anos ou mais de 

idade devem seguir as diretrizes nacionais de 

uso de máscara para adultos; 

4. As normas devem ser adaptadas para 

situações específicas, como práticas 

esportivas ou para crianças com 

deficiências/morbidades; 

5. Professores, profissionais da educação e 

equipes de apoio podem ser obrigados a usar 

máscaras e protetor facial e, sempre que 

possível, manter a distância mínima de 1 

metro de outras pessoas; 

6. Todos os esforços devem ser feitos para 

garantir que o uso de máscara não interfira 

no aprendizado, em especial para crianças 

com deficiência; 

7. Não se deve negar às crianças o acesso à 

educação pela falta da máscara, 

especialmente em razão da impossibilidade 

de sua aquisição. Sugere-se manter 

máscaras de reserva, que podem ser 

adquiridas com recursos do PDDE 

Emergencial. 



 

 

Atenção especial à educação infantil 
  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), a educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até cinco anos em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. É a fase das primeiras 

descobertas, da curiosidade, do cuidar, do brincar 

e da aprendizagem com afeto. 

Essa etapa da escolaridade possui muitas 

especificidades, trazendo à luz a necessidade de 

elaboração de recomendações direcionadas, que 

abarcam a rotina das crianças de zero a cinco anos 

de idade. O retorno dessas crianças aos 

estabelecimentos de educação infantil requer 

atenção especial e exige integração dos 

profissionais e das famílias para que as orientações 

e informações sejam compartilhadas de forma 

eficiente. 

O contato dos profissionais da educação com 

as crianças dessa faixa etária é de muita 

proximidade, o que exige redobrar os cuidados já 

elencados. 

Cabe destacar que está contraindicado o uso 

de máscaras por crianças com idade inferior a dois 

anos e por aquelas que apresentem dificuldade em 

removê-la. Como regra, brinquedos, trocadores 

(em creches) e os espaços comuns devem ser 

higienizados com maior frequência logo após o 

uso. Materiais que não podem ser higienizados 

não devem ser utilizados para atividades 

pedagógicas ou lúdicas. 

Além disso, torna-se necessário: 

1. Repensar a organização das salas de aula, 

dispensando materiais e mobiliário que não 

sejam essenciais e brinquedos de difícil 

higienização e fácil contaminação;  

2. 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; 

3. Reforçar, por meio de músicas ou brincadeiras, 

a maneira correta de tossir ou espirrar; 

4. Buscar variações de brincadeiras dirigidas, 

individuais e coletivas que possam ser feitas a 

distância, tais como mímicas, peteca, corrida 

de obstáculos, entre outras; 

5. Pensar em kits, caixas ou sacolas 

transparentes, com brinquedos para cada 

criança, evitando-se o compartilhamento dos 

objetos; 

6. 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; 

7. 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; 

8. Orientar pais e responsáveis sobre a 

importância de manter a criança em casa 

quando ela apresentar algum sintoma da 

doença; 

9. Perguntar aos pais ou responsáveis se a criança 

apresentou, nas últimas 24 horas, algum 

sintoma suspeito, tais como febre, calafrios, 

tosse, falta de ar, diarreia, falta de olfato ou 

paladar, dor de 

cabeça, dor de garganta e, caso afirmativo, orientar a 

família a se dirigir a um atendimento de saúde, 

ficando o retorno da criança à escola condicionado à 

sua melhora; 

10. Disponibilizar materiais e orientações aos pais 

ou responsáveis sobre a realização das 

atividades educacionais com as crianças; 

11. Organizar cuidadosamente a entrada e saída 

dos pais ou responsáveis na escola, sempre 

observando o uso de máscaras; 

12. Fazer a aferição da temperatura na entrada da 



 

 

escola, tomando como referência que a 

temperatura não poderá ser igual ou superior 

a 37,5º C; 

13. Procurar intercalar horários de entrada e saída 

das turmas para reduzir a quantidade de 

crianças circulando em um mesmo momento; 

14. Evitar juntar crianças de turmas diferentes, 

trabalhando sempre com pequenos grupos 

fixos; 

15. Colocar os berços, no caso de creches, em 

posição que respeite o distanciamento mínimo 

de 1 metro entre eles; 

16. Organizar os colchonetes de forma invertida, 

pés e cabeças alternadamente, e com 

distância mínima de 1 metro entre eles; 

aproveitar o momento para pedir às crianças 

que ajudem a colocar seus lençóis, ressaltando 

a importância de não compartilhar seus 

objetos; 

17. Usar luvas descartáveis no momento da 

higienização da criança, sendo obrigatório o 

seu descarte a cada criança atendida;  

18. Sugerir aos pais ou responsáveis que não 

deixem as crianças levarem brinquedos de 

casa para a escola; 

19. Evitar o compartilhamento de objetos de uso 

pessoal entre as crianças; 

20. Lavar todos os utensílios utilizados pelas 

crianças e bebês (em creches) imediatamente 

após o uso; 

21. Higienizar todos os materiais recebidos pela 

instituição antes de serem guardados; 

22. Organizar o refeitório das crianças prevendo 

a distância mínima de 1 metro entre elas, não 

sendo permitido realizar as refeições dentro 

das salas de aulas; 

23. 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); 

24. Utilizar espaços fechados voltados para 

recreação conforme escalonamento entre as 

turmas; os espaços abertos poderão ser 

utilizados por mais de uma turma 

simultaneamente, desde que haja espaço 

suficiente para manter o distanciamento 

mínimo de 1 metro entre as crianças; 

25. Acondicionar o lixo fora do alcance das 

crianças, em lixeiras fechadas sem dispositivo 

manual de abertura; no caso dos EPIs, o 

descarte deverá ocorrer em lixeira específica; 

26. 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; 

27. Procurar disponibilizar apoio 

psicossocial aos alunos e profissionais da 

educação; 

28. Para profissionais que atuam com crianças 

pequenas, recomenda-se o uso de proteção 

facial para evitar o contato com secreções. 

29. Estimular as atividades pedagógicas não 

presenciais, por meio de orientação às famílias,

 disponibilizando  diferentes 

estratégias para reforçar os períodos de 

interação com as crianças fora do ambiente 

escolar, em conformidade com a 

regulamentação do Conselho Nacional de

 Educação  (CNE); no  caso da 

alfabetização,  pode-se   orientar  e 

incentivar  os pais ou  familiares  a 

realizarem práticas de literacia familiar, 

sobretudo no sentido de estimular o 

desenvolvimento de funções executivas das

  crianças,   auxiliando-as a se 

comportarem de forma mais segura; o 

Programa Conta pra Mim, do Ministério da 

Educação, apresenta materiais com orientações 

práticas de literacia familiar, disponíveis no link: 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 

 
Após longo período de afastamento, o retorno 

http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim


 

 

às atividades presenciais será uma nova adaptação 

para as crianças, momento difícil para muitas 

delas, que poderá gerar choro, irritabilidade e até 

agressividade por parte de algumas. Orienta-se 

pensar em estratégias de acolhimento utilizando 

atividades lúdicas. É interessante conversar com as 

famílias antes do retorno para averiguar possíveis 

experiências traumáticas vividas no período de 

isolamento social, que poderão dificultar o 

período de readaptação. Naturalmente, o 

Conselho Tutelar deverá ser acionado caso haja 

suspeita de violências físicas ou psicológicas. 

Como estratégia de orientação para as 

crianças, podem ser apresentados vídeos curtos 

sobre a Covid-19 (o que é, como funciona, como 

se prevenir), como se higienizar corretamente e 

até mesmo sobre o uso correto da máscara, 

pois, ainda que muitas crianças não precisem 

utilizá-la, elas podem ensinar e cobrar seus 

familiares. Em geral, as  crianças adoram

 replicar informações novas que aprendem 

na escola. 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 retorno 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 

famílias sobre o momento do retorno, suas 

implicações, exigências e riscos, possibilitando 

que elas decidam com mais cautela sobre 

permitir ou não o retorno de suas crianças. É 

importante ouvir e sanar suas dúvidas e anseios, 

transmitindo sempre informações atualizadas e 

de fontes oficiais sobre a pandemia, a fim de 

evitar a proliferação de informações inverídicas e 

calamitosas. 

Além disso, recomenda-se que os objetos 

pessoais da criança sejam nomeados, bem como 

suas mochilas, vestimentas e fraldas, a fim de 

evitar a troca no momento de sua utilização, tendo 

em vista que crianças pequenas nem sempre 

reconhecem seus pertences. Na mochila da 

criança deverão ser enviadas no mínimo três mudas 

de roupas, para a troca na chegada, após o banho 

e para o caso de algum imprevisto; sacolas 

plásticas também são necessárias para o 

armazenamento de roupas e calçados sujos. 

Orientar familiares que as roupas e calçados 

utilizados devem ser retirados no mesmo dia da 

mochila e higienizados antes do próximo uso. 

Adicionalmente, para maior efetividade das 

ações, recomenda-se: 

1. Solicitar apoio das famílias para conversar com 

as crianças sobre o distanciamento, o não 

compartilhamento de brinquedos, talheres e 

objetos em geral; 

2. Conversar também sobre o motivo pelo qual os 

adultos estarão diferentes, com máscaras e 

protetores faciais, na tentativa de amenizar o 

estranhamento; 

3. Manter uma agenda ou caderno na mochila 

como forma de comunicação entre instituição e 

famílias, bem como usar contatos via mídias 

sociais, para reduzir a necessidade de contato 

físico; 

4. Manter os dados pessoais das crianças 

atualizados nas secretarias das escolas, 

principalmente os telefones de contato com 

pais ou responsáveis; 

5. Orientar as famílias sobre respeitar o 

distanciamento, o momento da aferição de 

temperatura, o uso correto da máscara e a 

higienização constante das mãos, até mesmo 

para servir de exemplo para as crianças; 

6. Solicitar que a instituição seja informada sobre 

casos de acometimento pela Covid-19 em 

membros da família, ou pessoas com as quais 

tenham tido contato, e manter a criança em 

casa; 

7. Informar às famílias sobre os postos de 

atendimento e unidades de saúde mais 



 

 

próximos na região do entorno da escola. 

Atenção aos alunos com deficiência 
  

O retorno dos estudantes com deficiência 

deve ser cuidadosamente planejado assim como 

o dos demais membros da comunidade escolar. 

Em geral, esses estudantes necessitam de 

contato próximo com terceiros e com objetos 

especializados de uso diário, assim como 

demandam maior atenção dos profissionais da 

educação em todas as medidas já citadas. Devido 

à complexidade dos casos, recomenda-se às 

famílias e aos profissionais da saúde que 

indiquem às escolas alguma recomendação 

diferenciada entre aquelas que já foram 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde em 

virtude de alguma necessidade específica de cada 

um desses estudantes, a pertinência ou não do 

uso de máscara e a escolha dos profissionais mais 

adequados para acompanhá-los na escola. 

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: 

1. Avaliar a disponibilidade de pessoas, 

infraestrutura e recursos para o atendimento 

às medidas de higiene e segurança sanitária; 

2. Envolver as famílias na preparação de retorno 

e especialmente fornecer-lhes informações 

qualificadas sobre como se dará esse 

processo; 

3. Incluir os profissionais de apoio ao estudante 

com deficiência no acesso aos EPIs e planejar 

capacitação que contemple as 

especificidades dos cuidados com esses 

estudantes; 

4. Destacar profissional capacitado para auxiliar 

crianças e jovens com deficiência que 

apresentam dificuldades ou impossibilidade 

para a execução da lavagem ou desinfecção 

adequada das mãos; 

5. 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; 

6. Dispensar o uso de máscara por indivíduos com 

problemas respiratórios ou incapazes de 

removê-la sem assistência; 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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;  

10. 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; 

11. Garantir a acessibilidade do transporte escolar 

ao estudante com deficiência, tomando-se as 

medidas de segurança e distanciamento já 

mencionadas. 

Atenção aos alunos da educação escolar indígena, 

do campo, das comunidades quilombolas, demais 

povos e comunidades tradicionais 
 

Segundo a Lei nº 14.021/2020, os povos 

indígenas, as comunidades quilombolas, as 



 

 

populações do campo e os demais povos e 

comunidades tradicionais são considerados 

grupos em situação de extrema vulnerabilidade e 

de alto risco. Os indígenas, em especial, possuem 

maior vulnerabilidade do ponto de vista 

epidemiológico por terem como característica a 

vida comunitária, com muitos membros 

convivendo em uma mesma moradia. 

Diante desse contexto, foi estabelecido 

rigoroso protocolo de controle sanitário e 

vigilância epidemiológica de ingresso nas terras, 

aldeias ou comunidades indígenas, com o 

objetivo de evitar a propagação da Covid-19 

nesses territórios, assim como foram orientadas 

medidas de proteção territorial e sanitária, com a 

restrição de acesso a pessoas estranhas às 

comunidades quilombolas e de demais povos e 

comunidades tradicionais, ressalvadas as missões 

religiosas que já estavam atuando e os 

responsáveis pela prestação de serviços públicos 

devidamente credenciados, como profissionais 

da saúde e de demais órgãos públicos, visando 

impedir a disseminação da Covid-19. 

Nesse sentido, para a organização de 

retomada das aulas presenciais dos estudantes 

dos públicos acima descritos, além de se 

reconhecer os direitos diferenciados apresentados 

na Constituição Federal e, posteriormente, na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Escolar Indígena e Quilombola na 

Educação Básica, definidas pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e homologadas pelo MEC em 

2012, é indispensável atender o que preconiza a 

Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais 

em Países Independentes, da

 Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), de 1989, ratificada no Brasil 

pelo Decreto Legislativo nº 143/2002 e 

promulgada pelo Decreto nº 5051/2004. 

Segundo o Art. 6º da Convenção nº 169, devem 

ser consultados os povos interessados cada vez 

que sejam previstas medidas legislativas ou 

administrativas suscetíveis a afetá-los 

diretamente, mediante procedimentos apropriados 

e, particularmente, por meio de suas instituições 

representativas. 

Destaca-se a necessidade de adequação do 

calendário escolar para a retomada das aulas 

presenciais, pois as escolas indígenas, quilombolas 

e do campo possuem diretrizes específicas editadas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), por 

conta das peculiaridades e legislações que 

amparam o ensino diferenciado. É importante que 

essas diretrizes sejam seguidas a fim de que se 

possa acomodar o ano letivo de 2020 dentro das 

possibilidades e peculiaridades das modalidades 

citadas, sem deixar de considerar as demais 

diretrizes editadas pelo CNE, a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) e as normas dos 

respectivos sistemas de ensino. 

São orientações básicas para o retorno às 

aulas presenciais dos estudantes indígenas, 

quilombolas e do campo: 

1. Realizar consulta prévia com lideranças e 

representantes dos povos indígenas e 

comunidades quilombolas para a organização 

do retorno às aulas; 

2. Avaliar a disponibilidade de pessoal, 

infraestrutura e recursos para o atendimento 

às medidas de higiene e segurança sanitária; 

3. Envolver as famílias na preparação de retorno 

e esclarecer sobre como se dará esse processo 

e todas as medidas de segurança e orientação 

adotadas; 

4. Decidir com a comunidade escolar sobre a 

adequação do calendário escolar, 

considerando os princípios da diferença, da 

especificidade, do bilinguismo (no caso da 

Educação Escolar Indígena) e da 

interculturalidade, considerando o respeito às 

atividades econômicas, sociais, culturais e 

religiosas de cada comunidade; 

5. Definir com as comunidades escolares formas 
alternativas de organização da oferta, 
observadas as diretrizes nacionais editadas 
pelo CNE, a BNCC e as normas dos respectivos 
sistemas de ensino para o cumprimento da 



 

 

integralização da carga horária mínima do 
ano letivo afetado pelo estado de calamidade 
pública. 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

  

Em 18 de agosto de 2020, foi sancionada a Lei 

nº 14.040/2020, que estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas 

durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020. 

Esta Lei, no parágrafo único do art. 1º, define que 

“o Conselho Nacional de Educação (CNE) editará 

diretrizes nacionais com vistas à implementação 

do disposto nesta Lei”. Nesse sentido, está sendo 

editada nova Resolução do CNE propondo 

diretrizes para adequar suas orientações a esse 

diploma legal, que deverão ser consideradas pelos 

sistemas e redes de ensino. Ressalta-se que as 

atividades pedagógicas não presenciais a serem 

desenvolvidas pelas instituições escolares já estão 

descritas no Parecer CNE/CP nº 05/2020, que trata 

da reorganização do Calendário Escolar e da 

possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais para fins de cumprimento da carga 

horária mínima anual, em razão da pandemia da 

Covid-19. 

Neste momento de discussão sobre o início das 

atividades presenciais, recomenda-se considerar a 

possibilidade de retorno de forma gradual, até 

mesmo para que o distanciamento social seja 

cumprido, apresentando alternativas para 

cumprimento da carga horária mínima anual, que 

podem incluir: ampliação da jornada diária nas 

escolas; reposição de aulas utilizando sábados 

letivos; reposição de aulas em turnos alternativos; 

prorrogação dos calendários de atividades para o 

período de recesso ou para o ano seguinte. 

A integralização da carga horaria mínima do 

ano letivo em curso pode ser efetivada no ano 

subsequente, inclusive por meio da adoção de um 

continuum curricular de duas séries ou anos 

escolares consecutivos, desde que respeitados os 

normativos legais. Isso significa que o 

reordenamento curricular do que restar do ano 

letivo presencial atual e o do ano letivo seguinte 

pode ser reprogramado, aumentando-se os dias 

letivos e a carga horária do ano letivo de 2021 para 

cumprir os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento previstos. Recomenda-se 

trabalhar na perspectiva do que seja considerado 

essencial em termos de aprendizagem, de acordo 

com o contexto de cada escola, de cada série ou até 

mesmo de cada turma. 

A reorganização das atividades educacionais 

deve ser feita com extrema cautela e considerar os 

impactos das medidas de isolamento na 

aprendizagem dos estudantes devido ao longo 

período de suspensão das atividades educacionais 

presenciais. 

Para os estudantes que se encontram nos anos 

finais do ensino fundamental e do ensino médio 

são necessárias medidas especificas relativas ao 

ano letivo de 2020, de modo a garantir aos 

estudantes a possibilidade de mudança de nível ou 

unidade escolar ou de participação nos processos 

seletivos de acesso à educação superior ou à 

educação tecnológica. 

Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, parte 

dos alunos com aulas presenciais e parte com aulas 

virtuais e/ou síncronas em casa ou outro local, com 

atividades e trabalhos a serem realizados em casa. 

A realização das atividades pedagógicas não 

presenciais deve possibilitar a efetivação dos 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

previstos na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), nos currículos e nas propostas 

pedagógicas. Nesse caso, 

haverá necessidade de disponibilizar meios, isto é, 

plataformas de ensino mediado acessíveis para os 

estudantes que não retornarem às aulas presenciais 

e criar logística para entrega de material impresso 

para estudantes que não tenham acesso à internet. 

Recomenda-se a realização de avaliações 

diagnósticas e formativas, as quais poderão 

orientar programas de recuperação da 

aprendizagem presencial ou não presencial, 

promovida pela escola ou rede de ensino, de acordo 

com seu planejamento pedagógico e curricular de 



 

 

retorno às aulas. 

ORGANIZAÇÃO DO COLETIVO LOCAL - 

CONSELHO ESCOLAR AMPLIADO 

  

O coletivo local consiste na identificação e 

reunião de pessoas envolvidas com o processo 

educação-sociedade-saúde, como professores, 

pais de alunos e representantes da comunidade e 

poderá ser denominado de Conselho Escolar 

Ampliado. Esse coletivo fará a interlocução com o 

Conselho Municipal de Enfrentamento à Covid-19 

e com a respectiva secretaria de educação à qual a 

escola se vincula. 

Sugere-se a criação do Conselho Escolar 

Ampliado, responsável por coordenar o processo 

de retomada das aulas, indicar desafios, demandas 

e propostas exitosas, bem como buscar parcerias 

locais que possam contribuir com a biossegurança 

do ambiente escolar para o retorno das aulas 

presenciais e promoção do processo de ensino e 

aprendizagem. Esse Conselho poderá ser 

constituído de: Representantes da comunidade 

escolar: diretor de escola; coordenador 

pedagógico; representante dos professores e dos 

trabalhadores em educação; representante dos 

estudantes, quando for o caso; representante de 

pais ou responsáveis dos estudantes; 

1. Membros das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) locais e/ou Equipes Multiprofissionais 

de Saúde Indígena (EMSIs) dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs); 

2. Docentes e discentes de Instituições de 

Ensino Superior (IES) locais que possuam 

Faculdades de Ciências da Saúde. Por meio de 

atividades de extensão universitária ou de 

estágio supervisionado, essas instituições 

poderão prestar informações e desenvolver 

ações em saúde, auxiliando nas medidas de 

prevenção, promoção e nas tomadas de 

decisões acerca das atividades presenciais; 

3. Representantes dos Conselhos Tutelares, 

para orientação sobre formas de 

acompanhamento e prevenção de maus 

tratos na infância e na adolescência; 

4. Lideranças e representantes das comunidades 

indígenas e quilombolas, a fim de assegurar o 

que estabelece a Convenção nº 169 da OIT; 

5. Representantes da Funai; 

6. Outros atores locais que a unidade escolar 

considerar necessários. 

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 

Conselho Escolar Ampliado deverá acompanhar a 

situação, em articulação com o Conselho Municipal 

de Enfrentamento à Covid-19 e com a Secretaria de 

Educação à qual a escola se vincula. 

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 após as 

reuniões do Conselho Escolar Ampliado, 



 

 

informando como estão sendo desenvolvidas as 

atividades, as dificuldades e desafios encontrados, 

permitindo, assim, o monitoramento da situação 

de cada instituição de ensino. 

 
Criar uma lista de checagem que auxiliem as 

pessoas sobre sua condição de trabalho: 

a) Condições médicas, comorbidades e 

vulnerabilidades; 

b) Circunstâncias especiais no ambiente 

doméstico, como parentes infectados e 

outras situações; 

c) Dispensar apresentação de atestado médico 

em regiões de transmissão comunitária 

(VERMELHA); 

d) Em caso de contato direto com pessoas 

infectadas pela Covid-19, orientar a pessoa a 

ficar afastada em casa por quatorze dias; 

e) Garantir que os alunos que estiveram em 

contato com alguém contaminado pela 

Covid-19 fiquem em casa por quatorze dias. 

 

Nos casos relacionados à escola: 

a) A direção da escola deve notificar as 

autoridades de saúde pública em caso positivo 

de Covid-19 entre alunos ou funcionários; 

b) Deve haver monitoramento da situação da 

comunidade escolar e avaliação de risco antes 

de considerar a possibilidade de suspensão das 

aulas ou fechamento da escola; 

c) Dependendo da política local, considerar o 

isolamento de pessoas ou grupos em uma sala 

de aula, caso o contato tiver sido restrito, 

evitando-se o fechamento da escola; 

d) Não há necessidade de se criar pânico em casos de 

Covid-19, mas é de grande importância que todos 

os casos sejam relatados o mais brevemente 

possível ao Sistema de Saúde, lembrando que a 

pessoa com Covid-19 não é culpada por sua 

doença. Precisaremos tratar essas pessoas com 

atenção e cuidado. 

 
 

 

CRONOGRAMA 

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. 

Utilizamos neste guia cores relativas a cada fase, com orientações sobre o que poderia estar acontecendo 

em cada uma delas, de forma prática e empírica. Logo que liberadas as atividades escolares e didáticas, 

deverão ser feitos relatórios sobre a situação de cada instituição de ensino. 

 
 
NORMAS VIGENTES PARA CONTROLE, PREVENÇÃO E DIMINUIÇÃO DOS RISCOS 

1. Pareceres CNE/CP números 5, 9 e 11 de 2020, do Conselho Nacional de Educação; 

2. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação; 

3. Portaria Conjunta MEC/MS nº 20, de 18 de junho de 2020; 

4. Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde; 

5. Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020; 

6. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; 

7. Orientações gerais – máscaras faciais de uso não profissional, da Anvisa, de 3 de abril de 2020; 

8. Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 13 de maio de 2020; 

9. Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino, do 

Ministério da Educação, de junho de 2020; 

10. Orientações para Retomada Segura das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica no 

Contexto da Pandemia da Covid-19, do Ministério da Saúde, de setembro de 2020. 



 

 

11. Recomendações para a execução do PNAE no retorno presencial às aulas durante a pandemia da Covid-

19: educação alimentar e nutricional e segurança dos alimentos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, de outubro de 2020. 

MEC. Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de 

educação básica. 2020          

                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 RECURSOS DIGITAIS  

Dentre as muitas ferramentas educacionais, a Undime/RN selecionou alguns recursos digitais disponíveis na 

rede gratuitamente, que podem servir de apoio aos educadores na organização das atividades domiciliares, 

bem como às/aos estudantes. São eles:  

 

1. Google Classroom  

O Google Classroom é um serviço desenvolvido para escolas que visam simplificar, 

distribuir e avaliar tarefas virtualmente.  

Acesso: http://classroom.google.com  

2. Google Docs  

O Google Docs é um serviço que permite criar, editar e visualizar documentos de texto e 

compartilhá-los com várias pessoas. Com ele, o usuário pode criar documentos colaborativos 

em que cada integrante do trabalho pode acrescentar ideias. Também é possível definir que tipo de interação 

estas pessoas terão sobre um documento, como permitir que elas editem, comentem ou apenas visualizem 

o texto.  

Acesso: http://docs.new  

3. Google Hangouts  

O Google Hangouts é uma plataforma de comunicação, desenvolvida pela Google, que 

inclui mensagens instantâneas, chat de vídeo, SMS e VOIP.  

Acesso: http://hangouts.google.com  

 

4. Google Forms  

O Google Forms é uma das aplicações do Google que lhe permite criar questionários e 

exercícios adaptativos e com correção automática.  

Acesso: http://forms.google.com   

5. Google Trends  

O Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra as tendências de pesquisa e os 

termos mais buscados. Traz gráfico e comparações. É uma plataforma super interessante para a sala de aula 
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para explorar o pensamento crítico e analítico dos dados, explorando o letramento matemático e visual dos 

alunos.  

Acesso: https://trends.google.com.br  

6. Loom  

O Loom é uma extensão do Chrome que grava screencast com a tela inteira, só a tela ou só 

a câmera. A versão gratuita vem com o limite de 100 vídeos, mas sem limite de tempo desses 

vídeos e sem marca d’água, além da possibilidade de editar o vídeo dentro da plataforma web.  

Acesso: https://loom.com  

7. Khan Academy  

A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos com a missão de fornecer educação 

gratuita para qualquer pessoa e em qualquer lugar. Para isso, a plataforma digital da Khan 

Academy oferece recursos educacionais online e gratuitos para professoras/es e estudantes, com conteúdo 

voltado ao Ensino Fundamental, Ensino Médio e Superior. Os cursos buscam ser simples e divertidos, 

envolvendo conceitos de gamificação para facilitar a aprendizagem e motivar as/os estudantes, que podem 

ganhar pontos e medalhas à medida que fazem as atividades propostas.  

Acesso: https://pt.khanacademy.org    

8. Lecionas  

O Lecionas é um banco de questões inéditas, com gabarito comentado e alinhadas à 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Com o Lecionas, as/os professoras/es podem 

montar provas e listas de exercícios de alta qualidade e em pouco tempo nas cinco 

disciplinas: Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática.  

Acesso: https://www.lecionas.com.br  

9. Lanlink  

A Lanlink é uma solução de ensino a distância customizável que se adapta a 

qualquer equipamento que estiver acessando, seja o monitor do computador, do 

tablet ou smartphone. A plataforma possui ferramentas de auxílio na interação 

com o tutor, onde a/o aluna/o poderá tirar suas dúvidas e interagir diretamente com ele em um só lugar. 

Para as/os professoras/es, a solução garante uma fácil gestão das/os suas/seus alunas/os por meio de 

relatórios extraídos ou do painel das turmas, onde é possível ver informações como a última vez que a/o 

aluna/o acessou o sistema, qual sua evolução na matéria e até qual sua nota na avaliação.  

Acesso: https://www.lanlink.com.br  
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10. Plataforma FB  

A Plataforma FB Online oferece cursos de Fundamentos em Português, Matemática, Física 

e Química. Tais cursos são compostos por videoaulas e materiais didáticos que visam 

proporcionar uma base inicial para quem deseja se preparar para o Enem. Também será liberado o acesso 

para a resolução de Simulados e Exercícios. Além de aulas ao vivo liberadas diariamente no canal do FB Online  

11. Escolas na Rede  

Escolas na Rede é uma ação da SEEC/RN em parceria com a Escola Digital, que consiste em 

um repositório (na verdade é um referatório), de objetos digitais de aprendizagem (ODA) em 

diversos formatos (áudio, vídeo, texto, animação, etc) com conteúdos da Educação Básica 

para apoiar o processo de ensino e de aprendizagem. Ele é aberto e gratuito.  

Acesso: https://escolasnarede.seec.rn.gov.br  

 12. Escolas Conectadas  

Escolas Conectadas é uma plataforma gratuita, oferecida pela Fundação Telefônica 

Vivo, para o desenvolvimento profissional dos educadores em seu desafio cotidiano 

de elevar a aprendizagem dos alunos.  

Acesso: https://www.escolasconectadas.org.br/ 

FONTE:  documento produzido pela equipe administrativa da UNDIME/RN 
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ANEXOS 

CALENDÁRIO 2020 CANCELADO 
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CALENDÁRIO 2020  REORGANIZAÇÃO PANDEMIA 
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REUNIÃO VIA  GOOGLE MEET. 
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