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APRESENTAÇÃO 

 

“O principal objetivo da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 

novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram” 

Piaget 

 

O Plano Municipal de retorno às atividades escolares presenciais é um documento 

que descreve as medidas a serem tomadas pela Prefeitura Municipal de Verdelândia/MG, 

por meio de sua Secretaria de Educação e Cultura, com o objetivo de organizar, orientar, 

facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias ao funcionamento das atividades 

presenciais nas escolas do município diante da pandemia gerada pelo vírus Sars-CoV-2, 

causador da Covid-19. 

Levando-se em consideração todas as incertezas existentes no cenário da 

pandemia, inclusive as possíveis mudanças de flexibilização e regras de isolamento 

social e embasados no que se tem ciência sobre a doença, este documento poderá sofrer 

alterações de acordo as mudanças epidemiológicas da doença no Brasil, no estado de 

Minas Gerais e especialmente no nosso município de Verdelândia. 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia entende que os 

desafios são muitos, diante de um cenário a nível mundial, que se faz necessária uma 

proposta pedagógica, observando normativas e fatos que surgirão nos próximos meses 

em repostas a outros que por certo ainda virão. O retorno exigirá grande esforço de 

readaptação e de aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, 

acima de todas as estratégias, devemos diminuir ao máximo os riscos à saúde de 

trabalhadores e comunidade escolar, com o sentimento de que a vida é nosso bem maior 

e que a educação é um instrumento de transformação da mesma. 

Desta forma, este documento trata-se de uma implementação de ferramentas e 

subsídios a fim de garantir o retorno das atividades presenciais nas unidades escolares 

do município de Verdelândia de maneira mais segura em meio à pandemia COVID-19.  

Ressaltamos que as normas contidas neste documento foram embasadas no 

PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 

PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19, do estado de Minas 

Gerais, cuja última atualização ocorreu no dia 02 de julho de 2021. Também foram 

seguidas orientações da OMS – Organização Mundial da Saúde.  
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Além disto, a organização deste documento ocorreu de maneira democrática com 

a participação de profissionais da saúde, profissionais da educação, representantes de 

pais de alunos, representantes do poder executivo e legislativo, conforme Decreto 

Municipal nº 35 de 22 de junho de 2021. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há mais de um ano o mundo vive uma de suas piores pandemias, onde o Brasil 

está entre os países que possui os maiores números de casos confirmados e de mortes 

causadas pelo novo coronavírus.   

O contexto da pandemia criou um cenário emergencial e completamente atípico e 

novo, com fechamento ou estabelecimento de novas regras de funcionamento para os 

locais nos quais normalmente ocorriam aglomerações de pessoas, inclusive as escolas 

precisaram ser fechadas. Indubitavelmente, umas das medidas que certamente deixará 

mais marcas, a médio e longo prazos, foi o fechamento das unidades escolares. Neste 

sentido, o retorno (ainda que gradual) das atividades presenciais nas escolas exigirá 

cuidados extremos considerando-se não somente as orientações das autoridades de 

saúde competentes como também o bem-estar social e os ganhos pedagógicos.  

Assim, este documento se faz necessário devido às mudanças organizacionais 

nos espaços educacionais por causa da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) para 

que ocorra um retorno seguro das atividades presenciais nestes espaços. 

Diante disso, foi nomeada uma COMISSÃO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO DO 

RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 

VERDELÂNDIA, através do Decreto Municipal nº 35/2021, para que a mesma realize os 

levantamentos e pesquisas necessários à melhor compreensão da realidade local da 

doença infecto contagiosa (COVID-19). Tal comissão também será responsável por 

propor as diversas ações que se mostrarem indispensáveis para garantia da segurança 

dos alunos e servidores, para isto realizando reuniões para levantamento de dados 

científicos e técnicos norteadores da tomada das decisões que serão encaminhadas aos 

estabelecimentos educacionais do município de Verdelândia/MG. 

Atualmente o município de Verdelândia possui 12 unidades escolares municipais 

e 3 estaduais, as quais atendem alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) e Ensino Médio. As unidades escolares estaduais 

seguirão normativas propostas pela Secretaria de Estado de Educação para organização 

dos prédios, entretanto, seguirão este plano para organização do transporte escolar e 

também para definição de prováveis datas de retorno dada a realidade municipal da 

doença. 
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No que concerne ao cenário epidemiológico do município de Verdelândia, até o 

dia 06 de Agosto do corrente ano, de acordo Boletim Epidemiológico, foram confirmados 

539 casos de COVID-19, com 09 óbitos. Ressalta-se que esses números concentram-se 

nos últimos meses de janeiro a agosto do corrente ano, sendo 45 casos confirmados nos 

últimos 30 dias, indicando que o quadro da pandemia no município ainda não se 

estabilizou. 

Diante disso, o presente plano visa nortear o trabalho a ser realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura em parceria com os demais órgãos da 

Administração, quando do retorno das atividades escolares presencias, devendo ser 

observadas que, a depender da realidade do estabelecimento de ensino, algumas 

alterações poderão ser realizadas, de modo a garantir a segurança dos alunos e 

servidores. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Definir estratégias, ações e diretrizes para a elaboração de protocolos a serem 

adotados no âmbito das unidades escolares e transporte escolar do município de 

Verdelândia/MG, de forma coordenada, enquanto persistirem as recomendações de 

prevenção ao contágio e de enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, de 

modo a garantir o funcionamento das atividades e dos procedimentos importantes para 

as instituições de ensino e, concomitantemente, proporcionar ambientes mais seguros e 

saudáveis, sem constranger ou limitar o sentimento de liberdade no contexto da 

pandemia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Fornecer orientações claras aos docentes, demais servidores e discentes a adotarem 

medidas de prevenção e controle da COVID-19 após o retorno presencial das atividades 

escolares;  

 - Orientar os procedimentos básicos a serem adotados para a manutenção das 

atividades de cada instituição no período atual da pandemia, respeitadas as 

individualidades de cada uma; 

- Contribuir para a promoção e execução de medidas de prevenção, contenção e 

mitigação recomendadas pelos órgãos de saúde em âmbito nacional, estadual e 

municipal. 
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DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS PÚBLICAS E 

NO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

A capacitação dos profissionais da educação que estarão em contato direto com 

os alunos é indispensável para que o município consiga efetuar o retorno presencial das 

aulas de forma segura e eficaz, pois tal conhecimento é necessário para se protegerem e 

para ensinarem as novas medidas de segurança aos alunos. 

Referida capacitação deverá ocorrer, preferencialmente, in loco, com auxílio dos 

profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, fortalecendo o vínculo entre a UBS – 

Unidade Básica de saúde e cada escola de sua área de abrangência, de modo que os 

servidores que atuarão diariamente nas escolas, consigam compreender a importância 

de cada uma das medidas que serão implantadas. 

É importante destacar também, que a capacitação ocorra com pelo menos uma 

semana de antecedência do retorno efetivo das aulas, de modo que os profissionais do 

magistério possuam tempo hábil para planejarem de que forma repassarão as 

informações aos alunos. 

Também é fundamental uma capacitação com os profissionais da educação que 

estarão diretamente envolvidos com a recepção e preparo dos alimentos nas unidades 

escolares. Tal capacitação será ministrada com no mínimo uma semana de antecedência 

ao retorno das aulas, pela nutricionista técnica da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura seguindo o documento Orientações para a Execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) durante a pandemia da Covid-19, desenvolvido pelo Fundo 

Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esse material orienta sobre o 

planejamento, o recebimento e a distribuição dos alimentos que farão parte da 

alimentação dos escolares no período em que estiverem na escola, a partir das 

especificidades para o manuseio, higiene sanitária, elaboração de refeições específicas, 

controle de saúde dos profissionais envolvidos, entre outros aspectos aos quais se 

devem dar atenção durante a pandemia. 

DA ORIENTAÇÃO AOS PAIS/RESPONSÁVEIS E ALUNOS 

 

Além da capacitação dos servidores, orientar os pais/responsáveis e alunos sobre 

as novas medidas que terão que ser implementadas quando do retorno presencial das 

aulas, é medida de suma importância para que se consiga um resultado positivo.
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 Recomenda-se que sejam realizadas reuniões (virtuais ou presenciais 

respeitando-se os protocolos de segurança sanitária) e enviadas cartilhas virtuais ou 

impressas para os pais/responsáveis legais sobre a importância de ensinarem a seus 

filhos as novas ações que serão implementadas no ambiente escolar, de modo que eles 

já cheguem habituados com a nova rotina. 

É importante que também haja a conscientização dos pais para que não deixem 

seus filhos frequentarem às aulas, caso apresentem quaisquer sinais de síndrome gripal. 

Outra medida importante é o envio de atividades aos alunos sobre estas novas 

adequações, que inclusive podem ser trabalhadas de forma interdisciplinar, enquanto o 

município estiver realizando as atividades remotas assistidas. 

 

DA REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

 

Algumas medidas de organização dos espaços físicos das escolas são 

indispensáveis para permitir o retorno das aulas presencias, tais como: 

1. Reorganização das carteiras, de modo que seja assegurado o distanciamento 

mínimo de 1,5 metros entre os alunos; observando a capacidade máxima de cada 

sala de acordo o m². 

2. Criação de rotas, com sinalização no piso, promovendo o distanciamento entre 

alunos, em locais onde possivelmente possa ocorrer qualquer tipo de 

aglomeração, como pátios, portões de entrada e saídas, banheiros, dentre outros; 

3. Quando possível, manter abertas as portas de áreas com maior circulação, de 

modo a evitar o uso das maçanetas; 

4. Instalação de dispersor de álcool em gel por toda a unidade escolar, 

principalmente na entrada das salas de aula, banheiros, e áreas de uso comum 

de modo que os alunos e servidores possam realizar a higienização das mãos 

com frequência; 

5. Instalação de lixeiras de pedais e fornecimento de papel toalha nos banheiros, 

devendo ser evitada a utilização de materiais de uso comum, como toalhas de 

tecido; 

6. Fornecimento de dispensers de sabonete líquido para uso em todas as 

instalações sanitárias das unidades escolares; 

7. Utilização de tapetes com solução higienizadora, nas entradas das escolas, para 

que todos possam realizar a desinfecção dos sapatos; 
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8. Controle de entrada e saída dos sanitários, prevendo a capacidade máxima de 

alunos por vez; 

9. Higienização constante e efetiva de todo o ambiente escolar, inclusive de locais 

onde servidores e alunos tocam com frequência, como maçanetas, torneiras, 

dentre outros; 

10. Desativação de bebedouros com disparo para boca, devendo ser permitido 

apenas o dispensador para copos e garrafas de uso individual, evitando que estes 

entrem em contato direto com o dispositivo. Cada aluno deve trazer seu copo ou 

garrafa de casa. Evitar aglomeração próxima ao bebedouro, mantendo a distância 

de 1,5m entre os estudantes. Ressaltando que antes de se dirigir ao mesmo, o 

aluno deve higienizar suas mãos com álcool a 70%. 

11. Os dispensadores de água deverão ser higienizados com álcool a 70% a cada 2 

horas ou quando necessário; 

12. Realizar as refeições nas salas de aula em vez de utilizar o refeitório ou escalonar 

o uso do mesmo, que deve ser devidamente higienizado entre a troca das turmas, 

mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os estudantes; 

13. Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, 

cadeiras, teclados, computadores, copiadoras e todas as superfícies metálicas 

com solução alcoólica líquida a 70%; 

14. Evitar a utilização de ar-condicionado e ventiladores; 

15. Isolar parques ou outros espaços com brinquedos de uso comum; 

16. Fixação de cartazes em locais de fácil visualização prevendo as medidas de 

prevenção ao contágio da covid-19; 

17. Manter rotina permanente de limpeza a cada mudança de turno, com limpeza dos 

espaços físicos e higienização dos banheiros antes da abertura, após o 

fechamento e, no mínimo, a cada três horas. Todas as atividades de limpeza e 

desinfecção de superfícies e ambientes devem estar descritas em POP – 

Procedimentos Operacionais Padrão e seguidas por todos os funcionários, 

previamente treinados para sua execução; 

18. Esvaziar as lixeiras das salas de aula, dos banheiros e demais espaços antes de 

serem completamente cheias ou pelo menos a cada troca de turno; 

19. No caso de escolas para crianças, os brinquedos deverão ser lavados com água e 

sabão ou friccionados com álcool 70%, antes e após o uso. Os brinquedos 
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deverão ser, preferencialmente, de material lavável e atóxico (plástico, borracha, 

acrílico, metal); 

20. Brinquedos de tecido e de materiais que não podem ser higienizados não devem 

ser utilizados. Utilizar apenas os brinquedos da escola, não sendo permitida a 

entrada de brinquedos trazidos do ambiente domiciliar, devendo ser esclarecido 

aos pais a importância de não enviarem brinquedos para a escola; 

21. Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como controle de televisão, 

computador, canetas, telefones, celulares, fone de ouvido, etc; Higienizar 

celulares, tablets e equipamentos eletrônicos com álcool Isopropílico; 

22. A limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios, salas e outros) 

deverá ser realizada com solução desinfetante regularmente, utilizando-se 

produtos à base de cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquido a 70% 

ou outro desinfetante de uso geral, regularizado junto à ANVISA. 

 

DAS MEDIDAS SANITÁRIAS 

 

A adoção de algumas medidas sanitárias também é essencial para que o retorno 

das atividades presencias nas unidades escolares ocorra de forma segura. Após estudos 

realizados por esta comissão, ficam determinadas as seguintes medidas sanitárias a 

serem adotadas: 

1. Todos os servidores da educação pública de Verdelândia deverão realizar o teste 

em um período de 1 a no máximo 3 dias antes da data de início das atividades 

presenciais. Esta estratégia será de extrema importância já que a própria OMS 

(Organização Mundial da Saúde) recomenda que todos sejam testados, 

principalmente para encontrar e isolar os pacientes assintomáticos - importantes 

vetores na disseminação do vírus. A testagem será realizada por meio da 

utilização de testes rápidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Verdelândia; 

2. Utilização de máscaras individuais por todos os alunos e servidores (sendo 

recomendada sua substituição após a merenda escolar). Recomenda-se que a 

unidade escolar garanta a máscara para o aluno/professor que alegar não possuir 

condições de adquirir; 

3. Aferição da temperatura de todas as pessoas antes de ingressarem no ambiente 

escolar (não permitindo a entrada de pessoas com temperatura igual ou superior 

a 37,8º C), sendo recomendada a utilização do termômetro infravermelho, para 



  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDELÂNDIA 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA 
Rua: 21 de Abril nº. 691– Centro – CEP 39458-000 

e-mail: smecverdelandia@yahoo.com.br 

9 
 

evitar o contato entre o servidor responsável pela aferição e o terceiro. Tais 

termômetros serão disponibilizados às escolas pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde, a qual capacitará servidores 

para seu correto uso; 

4. Promover a higienização/desinfecção de copos, pratos e talheres e, quando 

possível, utilizar utensílios descartáveis; 

5. Disponibilizar EPI’S adequados aos servidores que trabalharão na limpeza e 

desinfecção dos ambientes; 

6. Evitar quaisquer atividades em grupo, sejam didáticas ou esportivas, devendo 

sempre ser respeitado o distanciamento social (1,5 m); 

7. Não utilizar objetos de difícil higienização, especialmente os porosos ou que 

acumulam qualquer tipo de sujeira; 

8. Implantar rotinas de revezamentos, para entradas e saídas dos alunos, bem como 

no momento da merenda escolar; 

9. Readequar o horário do recreio, de modo que ele não seja realizado no período 

da merende e nem com mais de 1 (uma) turma; 

10. Promover o isolamento imediato de qualquer aluno ou servidor que apresentar 

algum dos sintomas da Covid-19 acionando a equipe da vigilância epidemiológica 

para adoção das medidas cabíveis; 

11. Os servidores com maior risco de apresentarem quadros grave da covid-19 

(pertencentes ao grupo de risco), deverão proceder conforme normas 

estabelecidas no Decreto Municipal nº 02 de 8 de janeiro de 2021. 

 

DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Considerando que a rotina de muitos alunos inicia com o transporte escolar, é 

necessária a adoção de medidas preventivas também dentro dos veículos, tais como: 

1. Redução do número de alunos por veículos, em 50%, inclusive realizando o 

isolamento de alguns assentos; 

2. Higienização das mãos dos alunos com álcool gel antes de ingressarem no 

transporte escolar; 

3. Aferição da temperatura dos alunos antes de ingressarem no transporte escolar, 

sendo recomendada a utilização do termômetro infravermelho, para evitar o 

contato entre o servidor responsável pela aferição e o terceiro. A Secretaria 
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Municipal de Educação e Cultura disponibilizará 1 (um) termômetro para cada 

veículo de transporte escolar, mesmo os terceirizados. A Secretaria Municipal de 

Saúde capacitará os motoristas e monitores de transporte para seu correto uso; 

4. Desinfecção e limpeza dos veículos a cada turno escolar; 

 Importante ressaltar que é fundamental, nesse período, que todos os veículos 

tenham, em todas as rotas e horários, a presença de monitores, a fim de organizar o 

embarque e desembarque dos alunos, realizar os procedimentos sanitários e manter as 

regras de distanciamento. 

 

ORIENTAÇÃO PARA OS CASOS DE PESSOAS SUSPEITAS DE INFECÇÃO PELO 

NOVO CORONAVÍRUS DENTRO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Em casos de febre e sintomas respiratórios (tosse ou dificuldades para respirar), 

os seguintes passos devem ser seguidos: 

- Não comparecer à Unidade Escolar até que os sintomas regridam, independentemente 

do tipo de vínculo (seja servidor, aluno ou pai/responsável por aluno);  

- Avisar, por telefone ou e-mail, à chefia imediata, se servidor, e, se aluno, avisar ao 

coordenador da Escola ao qual estiver vinculado;   

- Procurar atendimento na rede de assistência básica pública de saúde.  

 

DA INSPEÇÃO SANITÁRIA 

 

Fica determinado que a Equipe de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de 

Verdelândia,fará inspeção sanitária de todos os estabelecimentos escolares do 

município, antes e durante o período em que ocorrerem as atividades presenciais, para 

garantir que todas as medidas sanitárias de organização dos espaços físicos estarão 

sendo rigorosamente cumpridas de acordo com o presente documento. Tal ação ocorrerá 

mediante cronograma previamente estabelecido e apresentado à Secretaria Municipal de 

Educação. 

CONCLUSÃO 

 

 Frente ao exposto, esta comissão entende que a adoção de todas as medidas 

acima mencionadas é de extrema relevância para um seguro retorno das atividades 

presencias nas unidades escolares do município de Verdelândia. 
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 Além disso, é importante ressaltar que o acompanhamento do quadro 

epidemiológico do município é indispensável para que haja qualquer alteração ou 

revogação das medidas aqui propostas. 

 Por fim, antes da adoção das medidas aqui propostas, sugerimos que este Plano 

Municipal de Retorno das Atividades Presenciais nas Unidades Escolares, seja 

submetido à análise do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, salientando que 

o município continuará seguindo as normativas estaduais do Programa “Minas 

Consciente” do Governo do Estado. 

 

Membros da Comissão de Diagnóstico e Preparação dos procedimentos: 

 

Representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Ellen Bárbara Santos Domingues Morais 

Milene Naianny Souza Mendes 

Representante do Conselho Municipal de Educação 

Elmo Santana Lopes 

Representante do Conselho Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

Kely Rodrigues Barbosa 

Representante de Pais de Alunos 

Eni Miranda de Souza 

Representante de Diretores das Escolas Públicas 

Lea Marques Fernandes  

Representante de Professores da Educação Básica Pública 

Marizete Cardoso Dos Santos 

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde 

Carla Pereira Lima 

Leandra Marques Fernandes 

Representante do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 

Edmar Martins da Silva 

Representante do Transporte Escolar Municipal 

Reginaldo dos Anjos Oliveira 
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PROTOCOLO DE RETORNO AULAS PRESENCIAIS 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – VERDELÂNDIA-MG - 2021 

 

1- REALIZAÇÃO DAS AULAS: 

 

 O retorno às atividades presenciais nas unidades escolares de Verdelândia/MG se 

dará por meio do ensino híbrido, onde o ensino presencial será complementado e 

eventualmente substituído ou realizado concomitantemente pelas modalidades do ensino 

remoto. Este tipo de ensino aqui apresentado está baseado na RESOLUÇÃO SEE Nº 

4.506/2021 que institui o ensino híbrido como modelo educacional para o ciclo dos anos 

letivos de 2020-2021. 

Para aqueles alunos em que a família ainda não se sinta segura para o retorno 

presencial, as atividades permanecerão sendo disponibilizadas impressas (Plano de 

Estudo Tutorado) e acompanhadas também pelos meios digitais (grupos de WhatsApp 

entre outros aplicativos). 

O ensino Híbrido será iniciado por meio de aulas presenciais/optativas para os 

alunos, organizadas conforme os seguintes critérios: 

 

I- Para as escolas estaduais serão seguidas as orientações repassadas às mesmas pela 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais; 

 

II- Para as unidades escolares municipais, como a unidade escolar com maior número de 

matrículas não ultrapassa a 75 alunos por turno, as atividades presenciais retornarão 

para todas as modalidades de ensino (creche, pré-escola, ensino fundamental e EJA). 

Entretanto, cada escola deverá organizar os espaços escolares de forma que o 

espaçamento entre os alunos nas salas seja de 1,5m.  Assim, para as salas cujos 

espaços não sejam suficientes para que ocorra tal espaçamento, os alunos deverão ser 

agrupados em 2 grupos os quais seguirão escalonamento/rodízio (organizado pela escola 

e devidamente comunicado aos pais/responsáveis), alternando semana de atividades 

presenciais e semana de atividades não presenciais em casa com o PET (Plano de 

Estudos Tutorado). Ressalta-se que deve ser garantido o cumprimento da carga horária 

destinada e prevista no Calendário Escolar e Matriz Curricular – 2021; 
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III- A frequência nas aulas presenciais não será considerada no cômputo da carga horária 

obrigatória; 

 

IV- O retorno dos alunos às atividades presenciais será facultativo. Entretanto, ocorrerá 

mediante autorização escrita do pai/responsável pelo aluno (o modelo de autorização 

será disponibilizado pela coordenação da unidade escolar). Ressaltamos que entre os 

dias 09 e 21 de junho de 2021, todas as escolas da rede pública de Verdelândia 

realizaram pesquisas com os pais/responsáveis dos alunos (por meio de formulários on-

line e entrevista) para saberem o posicionamento dos mesmos sobre o retorno das 

atividades presenciais nas escolas. As pesquisas mostraram que mais de 70% dos 

pais/responsáveis entrevistados afirmaram que não autorizarão o retorno presencial dos 

seus filhos às unidades escolares. 

 

2- ENTRADA E SAÍDA: 

 

 O acesso às instalações das escolas deverá ser controlado pelos responsáveis 

pela portaria, observando a distância de 1,5m entre cada pessoa que acessar a 

instituição (caso necessário, deverá ser realizada demarcação de distanciamento 

no piso de entrada); 

 As portas/portões de acesso às unidades escolares e suas salas de aulas 

deverão estar obrigatoriamente abertos nos horários de entrada e saída do turno 

escolar, evitando-se assim contatos com as maçanetas; 

 Na entrada da unidade escolar os alunos deverão passar por todos os 

procedimentos de segurança e higiene, tais como tapete sanitizante, aferição de 

temperatura corporal e higienização das mãos com álcool gel; 

 O uso de máscara será obrigatório para acesso de todos os estudantes à escola; 

exceto para aqueles cuja faixa etária não é indicado o uso (alunos abaixo de 3 

anos). Além disto, será exigido o uso permanente de máscara em todos os 

ambientes escolares; 

 Ao adentrar a escola, o aluno deverá dirigir-se imediatamente para sua sala de 

aula; 

 Ficará a cargo de cada unidade escolar organizar entradas e saídas dos 

estudantes de forma que não ocorra aglomeração nestes momentos; 
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 Nas duas primeiras semanas de retorno das atividades presenciais, a unidade 

escolar deverá adotar estratégias de acolhimento e orientação aos alunos quanto 

às adequações e novas regras de convivência e adaptação aos ambientes; 

 As visitas dos pais/responsáveis às unidades escolares devem ser evitadas, 

priorizando-se assim as conversas com a direção ou professor por telefone, 

WhatsApp ou email. Para assuntos que somente podem ser tratados 

pessoalmente, os pais/responsáveis deverão agendar previamente um horário 

para atendimento individual. Não serão permitas conversas nas portas das salas 

de aula. 

 

3- ORIENTAÇÕES NAS SALAS DE AULA: 

 

 Uso obrigatório de máscara (de preferência, o aluno deverá levar uma máscara 

para trocar após a merenda); 

 Sentar nos lugares marcados; 

 As salas poderão ter marcação no piso demarcando os espaços de atuação; 

 Objetos não poderão ser compartilhados; 

 Manter o distanciamento dos colegas e professor de 1,5m; 

 Saídas para intervalo e términos das aulas acontecerão de acordo orientações do 

professor; 

 Cada aluno deverá levar sua própria garrafinha de água; 

 As atividades do ensino fundamental serão corrigidas no quadro, evitando 

aproximação do professor e aluno; 

 Caso o professor utilize atividades de tarefa para casa (ensino fundamental), 

estas deverão ser impressas e enviadas às famílias. Entretanto, a correção será 

através de fotos enviadas ao professor; 

 Educação Infantil não terá atividades de tarefa para casa; 

 Caso seja identificado visualmente ou relatado pelo estudante, sintomas 

relacionados à COVID 19, o mesmo será encaminhado a local isolado e seus 

pais/responsáveis serão informados imediatamente; 

 Caso algum professor apresente sintomas relacionados à COVID 19, o mesmo 

será dispensado para averiguação e/ou tratamento e isolamento e substituído por 

outro funcionário. 
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4- RECREIO E MERENDA: 

 

 A merenda será servida em sala de aula com prévia higienização das mãos dos 

alunos. O professor deverá organizar a ida dos alunos ao banheiro para 

higienização das mãos com água e sabão, em seguida, o retorno dos mesmos à 

sala de aula. Os alunos lancharão em seus lugares, evitando-se assim 

aglomeração e compartilhamento de lanches; 

 A coordenação escolar deverá organizar horário de recreio para cada turma 

separadamente. Mesmo assim, esse momento, ainda que seja de convivência e 

descanso, deverá ocorrer respeitando-se o devido distanciamento sob o 

acompanhamento do professor; 

 Ao final do recreio deverá ocorrer a higienização das mãos dos alunos na entrada 

da sala de aula mediante uso de álcool em gel a 70%; 

 Ao final de cada recreio acontecerá a higienização dos brinquedos e móveis 

usados (quando houver o uso). 

 

5- USO DO BANHEIRO: 

 

 A saída para o banheiro será criteriosamente organizada pelo professor, para 

evitar aglomerações; 

 Haverá marcações com distanciamento de 1,5m para a espera do o uso do 

banheiro; 

 Os alunos serão orientados para o uso correto e higienização; 

 Haverá display para uso de sabonete líquido e papel toalha; 

 Haverá rotina de higienização por parte da escola após o uso. 

 

6- USO DE ESPAÇOS PEDAGÓGICOS: 

 

 O uso de espaços pedagógicos comuns (biblioteca, brinquedoteca, sala de leitura) 

estará suspenso; 
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 O uso de espaços livres (quadra e pátios) deverá ser comunicado com 

antecedência à coordenação da escola de forma que o ambiente seja higienizado, 

organizado e preparado anteriormente; 

 Não será permitido que mais de uma turma usem ao mesmo tempo o mesmo 

espaço ao ar livre; 

 Todas as repartições coletivas das unidades escolares terão marcação no piso 

para delimitação de distanciamento social; 

 Serão disponibilizados cartazes por todos os espaços escolares, informando 

sobre a importância do uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento 

social; 

 Aniversários e festinhas dentro dos ambientes escolares, estão suspensos. 

 

7- EDUCAÇÃO INFANTIL: 

 

 Não será obrigatório o uso de máscara para crianças de até 3 anos de idade; 

 A criança não poderá levar brinquedos para a escola; 

 Cada criança deverá usar o seu material, não podendo compartilhar; 

 As crianças serão orientadas para o autocuidado de forma lúdica e prática. 

 

8-DA AVALIAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO: 

 

 Será garantida a aprendizagem dos conteúdos e habilidades não consolidadas 

pelos estudantes no ano letivo de 2020, por meio de ações de recuperação, 

intervenção pedagógica e reforço escolar ao longo do corrente ano; 

 Será realizada avaliação diagnóstica dos estudantes para orientação do plano 

educacional; 

 Será elaborado Plano Educacional Individualizado, a partir das avaliações 

diagnósticas, para aqueles alunos que necessitem de reforço na aprendizagem; 

 As escolas ofertarão as oportunidades de aprendizagem: estudos contínuos de 

recuperação ao longo do processo de ensino aprendizagem; estudos periódicos 

de recuperação, aplicados imediatamente após o encerramento de cada bimestre; 

 Serão realizados Planos de acompanhamento: Revisando os conteúdos 

estudados para que todos possam avançar; 
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 Será realizada adaptação curricular a fim de atender as dificuldades de 

aprendizagem; 

 Serão realizados atendimentos às famílias: Orientando e esclarecendo as dúvidas 

quanto ao retorno das atividades presenciais e ensino/aprendizagem dos 

conteúdos; 

 Os resultados finais dos alunos serão registrados em atas pelo Conselho de 

Classe e lançados no Diário Escolar Digital. 

 

09 - DOS PLANOS DE ESTUDO TUTORADOS – PET: 

 

 Quanto ao cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

previstos para o ano de 2021 serão considerados para integralização da carga horária 

mínima anual prevista: a carga horária cumprida por meio do Plano de Estudo Tutorado – 

PET. 

 

10- DOS REGISTROS E DA VALIDAÇÃO DA CARGA HORÁRIA: 

 

 A frequência do aluno será assegurada mediante a entrega à escola das 

atividades elencadas no PET, bimestralmente. Os registros das atividades não 

presenciais serão feitos no Diário Escolar Digital, sendo estes supervisionados e 

validados pelo Gestor Escolar e pelo Supervisor Pedagógico, garantindo a fidedignidade 

das informações e o cumprimento da carga horária. 

 

11 – REORGANIZAÇÃO DOS CALENDÁRIOS ESCOLARES: 

 

O calendário escolar da Rede Municipal de Ensino de Verdelândia/MG segue o 

embasamento legal da Resolução SEE Nº 4.494 de 05 de Fevereiro de 2021, com início 

do ano letivo ocorrido no dia 08 de Março de 2021 e em Regime de Teletrabalho das 

atividades não presenciais. 

De acordo com o Decreto Municipal nº 40, de 06 de Agosto de 2021, que dispõe 

sobre a prorrogação do prazo de suspensão das aulas presenciais na rede pública de 

ensino de Verdelândia/MG, a suspensão das aulas presenciais perdurará até o término 

do prazo do calendário vacinal previsto para todos os servidores da educação, com a 

aplicação da 1ª e 2ª dose da vacina contra o Covid-19. Assim, a definição exata do dia 
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em que ocorrerá o retorno presencial ocorrerá mediante apresentação prévia do 

cronograma de vacinação pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Saúde de 

Verdelândia/MG. 

Ressaltamos que a data prevista poderá sofrer alterações mediante as constantes 

análises da realidade da pandemia no Município de Verdelândia por esta Comissão e 

pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. 

O término do ano letivo ocorrerá em 17 de Dezembro de 2021, conforme o 

Calendário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Verdelândia/MG, aprovado 

pelo Conselho Municipal de Educação e homologado pela Superintendência Regional de 

Ensino de Janaúba/MG. 

 

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS : 

 

 Todas as ações e procedimentos citados nos itens acima serão constantemente 

analisados por esta comissão em parceria com os gestores escolares, podendo, desta 

forma, sofrer ajustes ou mudanças de acordo as realidades e rotinas das unidades 

escolares. Também é possível que ocorram ajustes ou mudanças com base nas 

determinações das autoridades de saúde competentes, sempre pensando na saúde 

coletiva. 

 Os casos omissos serão tratados conforme o Protocolo Sanitário de Retorno às 

Atividades Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19. 

 

13- CONTROLE DE VERSÕES: 

 

VERSÃO DATA 

Versão 1.0 12/07/2021 

Versão 1.1 06/08/2021 

 

  


