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Atos Administrativos

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 01/2022

AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE – EXERCÍCIO 2021

A PREFEITA MUNICIPAL NILO PEÇANHA, ESTADO DA BAHIA, em cumprimento ao que
determina o § 4º do Art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei Nº 101/2000) ,
considerando, que a cada quadrimestre o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o
cumprimento das metas fiscais, torna público a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA TERCEIRO QUADRIMESTRE – REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 que ocorrerá no dia 21
de Fevereiro de 2022 as 10h no Auditório da Câmara Municipal seguindo todos os
orientações de saúde no combate e disseminação do coronavirus-COVD19.

GABINETE DA PREFEITA, em 14 de Fevereiro de 2022.

JACQUELINE SOARES DE OLIVEIRA
Prefeita

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE NILO PEÇANHA UF: BAHIA
ASSUNTO: Parecer sobre o Calendário Escolar para o ano letivo de 2022 das Unidades Escolares pertencentes
ao Sistema Municipal de Ensino do município de Nilo Peçanha, Sistema de Avaliação, Guia de Protocolos de
Segurança contra o Covid-19 e a Nova Matriz Curricular.
RELATOR (A): Diana Menezes Duarte
PROCESSO Nº: 0001/2022
PARECER Nº: 0001/2022
APROVADO EM: 28/01/2022
I – RELATÓRIO
O Conselho Municipal de Educação de Nilo Peçanha, analisou a solicitação da Secretaria Municipal da
Educação, expressa no Ofício GAB/SEC Nº 006/2022, datado de 24 de janeiro de 2022 para aprovação, por
este egrégio Conselho, do Calendário Escolar para o ano letivo de 2022 das Unidades Escolares pertencentes
ao Sistema Municipal de Ensino do município de Nilo Peçanha, Sistema de Avaliação e o Guia de Protocolos de
Segurança contra o Covid-19 e da Nova Matriz Curricular para o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e
Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB), de 1996, na
educação básica, que engloba a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, “o calendário
escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo
sistema de ensino, através de divisão do tempo que considere o ano letivo e estabeleça os períodos de aula,
de recesso e outras identificações julgadas convenientes, tendo em vista o interesse do processo educacional
e o disposto no projeto pedagógico das escolas. Prevê ainda, que a educação básica, nos níveis fundamental e
médio, seja organizada de acordo com as seguintes regras comuns para o calendário escolar: a carga horária
mínima anual de 800 (oitocentas horas), distribuídas por um mínimo 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho
escolar, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. O Sistema de Avaliação ora
analisado, para as escolas integrantes do Sistema de Educação de Nilo Peçanha, projeta a implementação de
ações, que garante ao longo do ano letivo, aos alunos da rede, a garantia dos direitos de aprendizagem.
Contudo, a avaliação não se encerra no ato de julgar ou de medir. Ela vai além, pois a medida quantifica o
objeto ou a habilidade do sujeito avaliado, enquanto a avaliação dá informações sobre a própria medida,
segundo defende o educador William James Popham no livro “Avaliação Educacional”. Sendo assim, este Pleno
aconselha que os instrumentos que serão usados para avaliar os alunos objetivem inferir a respeito das
habilidades, competências ou conhecimento destes. Por fim, o Guia de Protocolos de Segurança contra o
Covid-19, elaborado em parceria entre as Secretarias da Educação e Saúde deste município, obedecem e
priorizam o que está prescrito nas orientações das Cartilhas produzidas pelas equipes multidisciplinares
composta por médicos, biólogos, sanitaristas e biomédicos. O documento lista recomendações para a
minimização dos riscos inerentes às atividades de ensino e segue as orientações do Ministério da Saúde e da
Organização Mundial da Saúde (OMS). Consta também, nos apensos a Nova Matriz Curricular para o Ensino
Fundamental (anos iniciais e finais) e Educação de Jovens e Adultos (EJA), a ser implementada neste ano de
2022, com mudanças estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento de caráter
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica.
Este Conselho Municipal de Educação, reunindo-se ordinariamente, por meio da maioria de seus pares
titulares, conforme ata de registro de atividades, datada de 28/01/2022, analisou os documentos
supracitados, para por via deste parecer, apreciar e dar aprovação.
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II – FUNDAMENTAÇÃO
O calendário encaminhado para análise foi fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9. 394, de 20 de dezembro de 1996, em conformidade com a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de
2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, com pressupostos da
organização do trabalho pedagógico e da gestão escolar. É, portanto, com base nestes dispositivos legais que
o Conselho Municipal de Educação de Nilo Peçanha torna pública a deliberação às Instituições do Ensino
Fundamental do Sistema Municipal de Ensino, o calendário escolar para o ano letivo de 2022, passando a
funcionar com 03 unidades letivas, com 205 dias letivos. Assim como, o Sistema de Avaliação Escolar para as
unidades de ensino do Sistema de Educação de Nilo Peçanha e o Guia de Protocolos de Segurança contra o
Covid-19 para a retomada das atividades presenciais, têm cunho legal nas normas e preceitos das Instituições
superiores responsáveis pela Educação Nacional e estão de acordo às recomendações das autoridades de
Saúde e Vigilância Sanitária.
III – CONCLUSÃO
As escolas da Rede Municipal em funcionamento, autorizadas pelo CME de Nilo Peçanha, procederão com os
devidos trâmites legais para fins de cumprimento do Calendário, do Sistema de Avaliação e zelar pelo
cumprimento do Guia de Protocolos de Segurança contra o Covid-19, pois como preconiza o art. 12, da Lei
Federal nº 9394/1996, “é de responsabilidade das instituições de ensino garantir, para todos os seus alunos,
em todos os turnos de funcionamento, o cumprimento do Calendário Escolar e demais obrigações sob sua
alçada.
IV – VOTO DO RELATOR
Estabelece o Calendário Escolar Padrão 2022 – anexo, com carga horária mínima anual de 800 (oitocentas)
horas de efetiva regência de classe distribuídas em 205 (duzentos e cinco) dias letivos, excluído o tempo
reservado aos estudos de recuperação e avaliação final, conforme determina o Art. 24, inciso I da Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 9394/96. O Calendário Escolar Padrão 2022 contempla unidades
distribuídas em trimestres para todos os níveis da Educação Básica ofertados pelo Sistema Municipal de Ensino
no período de 03 de março de 2022 a 23 de dezembro de 2022. Por entender a importância da educação
escolar na formação do cidadão, em observância à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9. 394,
de 20 de dezembro de 1996, e compreendendo que só pela educação se é possível realizar um trabalho eficaz
e profícuo e que as escolas devem acompanhar os avanços e transformações educacionais, sou de parecer
favorável que o Calendário em análise, o Sistema de Avaliação, o Guia de Protocolos de Segurança contra o
Covid-19 e a Nova Matriz Curricular, respeitando-se os norteadores comuns previstos pela Secretaria
Municipal da Educação deste município, decidindo assim, pela aprovação deste parecer e sua devida
publicação no Diário Oficial do Município para sua publicidade, observando-se que nas instituições de ensino
da Rede Pública Municipal e nas instituições de iniciativa privada, somente poderá ser considerado encerrado
o período letivo, após o cumprimento integral do Calendário Escolar hora homologado, para garantir as
aprendizagens essenciais definidas na BNCC e assegurar aos estudantes o desenvolvimento das competências
gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
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V - DECISÃO DO PLENÁRIO
O Parecer foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes.
Nilo Peçanha, Bahia, Sala das Reuniões do Conselho, 28 de janeiro de 2022.
JOSÉ AUGUSTO CONCEIÇÃO SANTOS

Presidente

Conselheiros Presentes na Reunião Plenária de 28 de janeiro 2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

José Augusto Conceição Santos - Presidente
Diva Menezes Duarte - Conselheira
Tarcísio Santana Sapucaia - Conselheiro
Diana Menezes Duarte – Relatora
Almiraci Reis Barbosa - Conselheira
Edileia Maria Bonfim Santos - Conselheira
Edleuza Bonfim Santos - Conselheira
Ingrid da Silva Almeida - Conselheira
José Carlos da Silva - Conselheiro
Erisvaldo Conceição de Jesus - Conselheiro
Loana de Abreu Malta - Conselheira
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ANO LETIVO 2022

UNIDADES DE 2022

EXERCÍCIO

DATA

INÍCIO

03/03/2022
23/12/2022

TÉRMINO

UNIDADES
UNIDADE I

PERÍODO
03/03 A 31/05 - 64 DIAS

UNIDADE II

01/06 A 16/09 - 71 DIAS

UNIDADE III

19/09 A 23/12 - 68 DIAS

DIAS LETIVO POR MÊS

JORNADA PEDAGÓGICA
22/02/2022 À 25/02/2022

MÊS

MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
Total de dias letivos

SABADOS LETIVOS

QUANTIDADE
(EM DIAS)

19/03/2022
09/04/2022
21/05/2022

22
20
23
15
21
24
22
21
21
16
205 dias

23/07/2022
20/08/2022
17/09/2022
22/10/2022
19/11/2022

CONSELHOS DE 2022
Conselhos
CONSELHO FORMATIVO
CONSELHO FORMATIVO
CONSELHO DE CLASSE
DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS PARCIAIS
RESULTADO FINAL
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APRESENTAÇÃO
A pandemia da Covid-19 trouxe consigo desafios para toda a sociedade,
causou impactos para as políticas públicas e muitas incertezas em relação aos
desdobramentos das políticas de saúde. Na educação, o efeito tempestivo da
suspensão das aulas fez com que professores e alunos tivessem que se ajustar
rapidamente às novas formas de ensinar e aprender. Nesse contexto, o uso das
tecnologias e as aulas remotas emergiram como alternativas para dar seguimento às
atividades escolares. Agora, tanto no Brasil quanto em diferentes países, há um
movimento de retomada das aulas presenciais, justificado pela importância da
educação escolar para o desenvolvimento intelectual, social e emocional das
crianças, dos jovens e das famílias. Nesse sentido, é necessário preparar a
comunidade escolar (alunos, professores, gestores, famílias e entorno escolar) para
novas práticas a partir das perspectivas científicas sobre os cuidados de prevenção,
promoção e reabilitação em saúde. Para tanto, o Ministério da Educação (MEC), por
meio da Secretaria de Educação Básica (SEB), da Secretaria de Alfabetização (Sealf)
e da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (Semesp), com base
em diferentes documentos e protocolos de biossegurança, elaborou o presente guia
de orientação para auxiliar sistemas e redes de ensino na retomada das aulas ou
quando forem elaborar seus próprios guias ou planos de retorno às atividades
presenciais. Este guia contém normas técnicas de segurança em saúde e
recomendações de ações sociais e pedagógicas a serem observadas pelos
integrantes da comunidade escolar. O presente guia tomou como base orientações
da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Organização PanAmericana de Saúde
(OPAS), da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do próprio
Ministério da Saúde do Brasil (MS). O guia também considerou os documentos e
sugestões produzidos pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed)
e pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), além dos
cuidados relativos à educação alimentar e nutricional e à segurança dos alimentos,
elaborados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Também é importante
observar os objetivos do Programa Saúde nas Escolas, que busca contribuir para a
formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e
atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de
ensino. Nesse retorno, portanto, deverá preponderar o esforço coletivo de diferentes
entidades que estão no entorno da escola, bem como a participação dos profissionais
da atenção primária à saúde e de especialistas das instituições de ensino superior
para auxiliar no entendimento de problemas relacionados não só à Covid-19, mas
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também aos reflexos dessa pandemia nas famílias, nos profissionais da educação e
em seus familiares. A qualidade do ensino e a segurança das pessoas neste
momento do retorno às aulas somente serão possíveis se houver compreensão,
cooperação e espírito de solidariedade. Se, durante a pandemia, a sociedade
brasileira observou a capacidade tempestiva e criativa de muitos professores e alunos
para seguir ensinando e aprendendo, também estamos convictos de que a escola
brasileira, ambiente intencionalmente estruturado para o desenvolvimento dos
processos educativos, é capaz de preparar-se com segurança sanitária para a
retomada das aulas presenciais. Mais qualificada pelas novas
aprendizagens oriundas do tempo de suspensão das aulas, a escola, hoje, aprendeu
a lidar com tecnologias modernas, aulas remotas, estratégias híbridas de ensino e
novos modelos de avaliação das aprendizagens. É, também, momento ímpar de
acolhimento, em que as equipes pedagógicas, as famílias e os estudantes mais
precisam do apoio para elucidar o ano letivo de 2020. Será necessário fazer
avaliações diagnósticas para identificar o nível de aprendizado dos alunos,
verificando os que se adiantaram nas aprendizagens e podem ser reclassificados de
ano escolar, assim como trazer soluções para aqueles que demandam algum tipo de
atendimento diferenciado na tentativa de dar um tratamento minimamente equitativo.
Não há resposta pronta e acabada que atenda a todos os casos, pois a
implementação das medidas necessárias para ajustar ou recuperar a aprendizagem
dos estudantes ensejará adequações a serem feitas no curso da ação. Precisamos
colocar a mão na massa para construirmos imediatamente uma solução que nos
ajude a minimizar os danos ocasionados por esse período tão grave e inusitado pelo
qual estamos passando. Temos que nos conscientizar de que todos somos parte
desse movimento em busca de melhores condições de retorno, propiciando ambiente
seguro à vida dos professores e demais profissionais da educação para que possam
cumprir a missão nobre de oferecer formação de qualidade às crianças e aos jovens
brasileiros, fundamentando o trabalho pedagógico na perspectiva da educação
humanizada e integral. Por fim, cumpre ressaltar que a decisão de retorno às aulas
presenciais deve ser tomada pelos governos subnacionais de acordo com orientação
das autoridades sanitárias locais.
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Dependendo da política local, considerar o isolamento de pessoas ou grupos em
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INTRODUÇÃO

uma sala de aula, caso o contato tiver sido restrito, evitando-se o fechamento da
escola;
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.

O objetivo central deste guia é orientar sistemas e redes de ensino da educação
básica sobre o funcionamento e o desenvolvimento de atividades administrativas
e educativas nas escolas, com vistas ao retorno das atividades presenciais. Esse
retorno deverá ocorrer de forma gradual, com a segurança sanitária que propicie
um ambiente saudável e com o menor risco possível para a saúde e o bemestar
da comunidade escolar.

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.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LC2NZYAXBYD774MDHEXZ1A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
15 de Fevereiro de 2022
14 - Ano - Nº 2572

Nilo Peçanha

MONITORAMENTO E TRIAGEM DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS

DERETRIZES
Em conformidade com as recomendações das autoridades, visando a implementação de medidas de
prevenção a covid-19 antes do retorno as atividades escolares, foram estabelecidas rotinas padrões,
para os ensinos remoto, hibrido r presencial de cada escola, pautados sempre nos princípios
pedagógicos e de comunicação, segurança e monitoramento. Cabe ressaltar que casos isolados ou
peculiares é dever do gestor escolar adotar uma medida protetiva.
Desta forma o protocolo das atividades foi dividido em três etapas, como supracitados, remoto, hibrido
e presencial. Em primeiro estudo fica estabelecido que cada etapa será realizada a cada 1/3 do período
letivo, à medida que a pandemia for sendo amortizada. Em caso da não melhora do controle da Covid,
o período, das atividades remota ou hibrida, poderá ser prorrogado, encurtando assim o período
presencial.
 ATIVIDADES REMOTAS = Com o intuito de retornar as atividades letivas, o meio de
comunicação remoto se tornou a melhor maneira de ministrar aulas em meio a pandemia.
Para tal, os alunos terão acesso a módulos pedagógicos que serão entregues mensalmente.
 ATIVIDADES HIBRIDAS = A metodologia de ensino híbrido, mescla a atividade escolar
presencial com remota. Essa modalidade, além de assegurar o ensino e aprendizagem com
mais segurança durante a pandemia, traz benefícios à vida do estudante como a concepção
do real e virtual, possibilitando uma melhor compreensão na resolução dos problemas
escolares e sociais.
x Enquanto Remota, o aluno pode estudar sozinho ou auxiliado por um adulto em sua
residência aproveitando o potencial da internet.
x Presencial, o aluno estuda em sala de aula física, com o professor ou colegas,
valorizando a interação e o aprendizado coletivo e colaborativo.
Desta forma as atividades serão ministradas de forma alternada. Ao passo que
grupo estará na escola estudando presencialmente e outro estará em casa
realizando as atividades previamente direcionadas pelos professores. Tudo
seguindo protocolo de segurança adotado.
 ATIVIDADES PRESENCIAIS = Como sabemos as atividades presenciais são essenciais para
o desenvolvimento de uma sociedade. Por isto, as atividades presenciais retornarão assim
que foi possível, caso as condições epidérmicas do município e orientações de saúde
permitam. Para isto, é ponto nevrálgico a adequação dos ambientes escolares com
equipamentos de sinalização, de higienização e de informação, também medidas que
assegurem o distanciamento de pessoas, semelhante as atividades hibridas, a diferença é
que a quantidade de alunos irá retornar ao normal, assim como os letivos.

As instituições terão responsabilidade de monitoramento dos alunos e suas
famílias. 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.
x

CRIAR UMA LISTA DE CHECAGEM QUE AUXILIEM AS PESSOAS SOBRE SUA
CONDIÇÃO DE TRABALHO:
¾

Condições médicas, comorbidades e vulnerabilidades;

¾

Circunstâncias especiais no ambiente doméstico, como parentes infectados
e outras situações;

¾

Dispensar apresentação de atestado médico em regiões de transmissão
comunitária (VERMELHA);

¾

Em caso de contato direto com pessoas infectadas pela Covid-19, orientar
a pessoa a ficar afastada em casa por quatorze dias;

¾

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:
x

A direção da escola deve notificar as autoridades de saúde pública em caso positivo
de Covid-19 entre alunos ou funcionários;

x

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;
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Aferir a temperatura no acesso às áreas comuns, utilizando preferencialmente
termômetro sem contato (infravermelho);

REMOTO

HÍBRIDO

PRESENCIAL

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;

Delimitar o espaço nas aréas
externas com fitas ou outro
recurso para sinalizar o
espaçamento de no minimo
de 1.50 m
Adequar o espaço fisico a
nova realidade, com
sinalização, e medidas de
prevenção contra o covid 19

Delimitar o espaço nas
areas externas com fitas
ou outro recurso para
sinalizar o espaçamento
de no minimo de 1,50 m
Distanciamento entre as
cadeiras na sala de aula
com espaçamento de
1,50m

Colocar um lavatório
para cada 150 alunos,
dentro e fora da
unidade escolar.
Sala de aula com
janela Abertas para
arejamento do espaço
Adequar o espaço fisico
a nova realidade, com
sinalização, e medidas de
prevenção contra o covid
19

Delimitar o espaço nas
areas externas e
internas com fitas ou
outro recursos para
sinalizar o
espaçamento de no
minimo 1,50m

6.

Suspender o uso de armários compartilhados 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.
Distanciamento entre
as cadeiras na sala de
aula com
espaçamento de
1,50m

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;

Colocar um
lavatório para cada
150 alunos, dentro
e fora da unidade
escolar.

11. Orientar os alunos a manter o uso de máscaras até o horário de iniciar a refeição,

Sala de aula com
janelas Abertas
para arejamento
do espaço.

13. Considerar modalidades alternativas de aulas, como o escalonamento do início e

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;

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;

Adequar o espaço
fisico a nova
realidade, com
sinalização, e
medidas de
prevenção contra o
covid 19

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;
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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

19. necessário, para assegurar o distanciamento, indicando também a direção que deve

PRINCIPAIS AÇÕES
-Público Alvo – alunos, pais, Empregados.
Rotina Social

ser tomada pelos estudantes dentro da escola;
20. Restringir ao máximo a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar nas

REMOTO

HíBRIDO

PRESENCIAL

instituições, evitando a realização de atividades em grupo;
21. Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e coleta das
crianças na escola ou na creche;
22. Estabelecer restrições à entrada desnecessária de pais ou responsáveis nas
instalações da escola;
23. . Monitorar a limpeza periódica dos veículos de transporte escolar entre as viagens,
em especial das superfícies comumente tocadas pelas pessoas;

Higienização dos
materiais
didaticos.
entregar em sacos
plásticos
higienizados,ao
retornar deve
novamente
higienizar antes
de manuzear.

24. Estabelecer sistema adequado de gestão de resíduos, com informações claras sobre
seu descarte, em especial quanto à eliminação das máscaras já utilizadas.
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.

Aferição de
temperatura,
uso de máscara
obrigatório para
todos que
adentrarem na
unidade Escolar.

Disponilização
de alcool em
gel e sab e
sabão liquido
para uso de
todos que
adentr

Higienização ao
menos 2 vezes
por turno dos
espaços
escolares
utilizados

Aulas escalonadas, com metade
dos alunos por sala, alternando os
grupos entre presencial e remoto.
mantendo distanciamento minimo
de 1,50 m.
Higienização dos materias
didaticos. entregar em sacos
plásticos higienizados, ao
retornar deve novamente
higienizar antes de
manuzear.
Horário diferenciado
na entrada, no lanhe e
na saida.

higienização dos ambientes,
antes e depois das trocas de
turmas
Aferição de tempereatura,
uso de máscara obrigatório
para todos que adentrarem
na unidade escolar.
Disponibilização de alcool em
gel, pias, sabonetes liquido,
papel toalha em lugares
estratégicos na Unidade
Escolar.
Lavar as mãos ao chegarem na
Escola e a todo momento que se
fizer necessário. não emprestar
material de uso pessoal. levar sua
garrafa de água.
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Higienização do
ambiente escolar a
cada duas horas e na
sala de aula a cada
troca de turma.
Horário diferenciado
na entrada, no
intervalo e na saída.
Aferição de
temperatura, uso de
máscaras para todos
que adentrarem na
unidade escolar.
disponibilização de
alcool em gel, pias,
sabonetes líquidos,
papel toalha em
lugares
estrategicos na
unidade Escolar.

lavar as mãos ao
chegarem na Escola
e a todo momento
que se fizer
necessario. não
emprestar material
de uso pessoal. lavar
sua garrafa de água
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MEDIDAS SOCIAIS EM SAÚDE

REMOTO - HIBRICO - PRESENCIAL

9 Medidas gerais para a escola independentes de fase as Covid-19
As medidas gerais são aquelas atenções e cuidados com a saúde de todos:
1.
2.

HIGIENIZAÇÃO DOS COLETIVOS COM PRODUTOS ADEQUADOS POR EMPRESA
ESPECIALIZADA, ATENDENDO TODAS AS EXIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
UMA SEMANA ANTES DO INICIO DAS AULAS PRESENCIAIS.

HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS NO FINAL DE CADA TURNO.

MANTER A LOTAÇÃO DOS VEICULOS EM 50% ATENDENDO AS EXIGENCIAS E
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Usar máscara, obrigatoriamente;
Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, nos casos de tosse e
espirros;
Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou higienizar com
álcool em gel 70%;
Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços;
Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro;
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem materiais didáticos,
brinquedos ou jogos;
Priorizar, sempre que possíveis 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;
Não compartilhar celulares, assim como evitar seu uso em ambientes sociais, cuidando de
higienizar frequentemente os aparelhos.
OBSERVAÇÕES:

EM TODOS OS VEICULOS O USO DE MÁSCARA SERÁ OBRIGATORIA TENTO PARA OS
ALUNOS QUANTO OS CONDUTORES, NÃO SENDO PERMITIDO DE FORMA ALGUMA
ENTRAR OU PERMANECER NO VEÍCULO SEM O USO DA MESMA.

¾
¾
¾
¾

DISPONIBILIZAÇÃO DE ALCOOL EM GEL PARA TODOS OS VEÍCULOS.

¾
¾

A pessoa infectada ou com suspeita, não deve comparecer de forma presencial.
Informar aos pais sobre os procedimentos realizados pela escola.
Enviar comunicado aos pais sobre condições mínimas de higiene em relação aos
materiais de uso pessoal dos alunos.
Elaborar cartilha de cuidados pessoais e coletivos de saúde e higiene, incluindo as
cartilhas de procedimentos em caso de suspeita de adoecimento e cartilha de
cuidados domésticos;
Termo de responsabilidade para os pais ou responsáveis no acompanhamento das
aulas.
Cada aluno deve ter seu próprio kit de cuidados pessoais, como garrafa de água e
álcool em gel, sendo isto assegurado na assinatura do termo de responsabilidade.

EM TODOS OS VEÍCULOS HAVERÁ PLACAS E CARTAZES INFORMANDO SOBRE A
COVID - 19 E OS CUIDADOS QUE DEVEMOS TOMAR PARA EVITAR A DOENÇA.
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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. 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:

ROTINA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

REMOTO

1. PARA HIGIENE DAS MÃOS:
x
x
x
x
x
x

Dispensadores de álcool em gel 70%;
Dispensadores de sabonete líquido;
Embalagem para descarte e armazenamento de máscaras.
2. PARA LIMPEZA DO AMBIENTE:
Água sanitária;
Lixeiras de material que permitem desinfecção.
3. PARA MONITORAMENTO:
Termômetro (de uso à distância).
4. PARA SEGURANÇA COLETIVA:
Fitas/adesivos para delimitar o distanciamento recomendado;
Evitar o uso de celulares;
Não partilhar dispositivos (telefones e materiais).

x
x
x
x
VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES
1.
2.
3.
4.

Deve-se privilegiar a ventilação natural, abrindo portas e janelas o máximo de tempo possível,
evitando-se, inclusive, o toque em maçanetas e fechaduras;
Manter uma ventilação adequada ou aumentar o fluxo de ar, quando for possível;
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;
Deve-se aumentar ao máximo a entrada de ar externo, alterando, quando necessário, as
configurações de sistemas de ventilação.

5.
CUIDADOS COM ÁREAS COMUNS

1.
2.
3.

ENTREGA DE KITS
HIGIENIZADOS COM USO
DE EPI'S

HÍBRIDO
ENTREGA DE
HOIGIENIZADOS COM
USO DE EPI'S

ORIENTAÇÃO
NUTRICIONAL/COVID 19

ORIENTAÇÃO
NUTRICIONAL /COVID 19

VISITA AS UNIDADES
ESCOLARES
MONITORAMENTO DAS
BOAS PRATICAS, USO DE
TERMOMETRO A LASER
E EPI'S
CONFECÇÃO DE MATERIAL
INFORMATIVO, SOBRE
CUIDADOS CONTRA A COVID
19 PARA OS FUNCIONARIOS,
INCLUSIVE MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS

CAPACIDADE DE
MERENDEIRAS PREVENÇÃO
A CONTAMINAÇÃO
CRUZADA DOS ALIMENTOS,
HIGIENIZAÇÃO DOS
UTENSÍLIOS E ALIMENTOS COVID 19
CONFECÇÃO DE MATERIAL
INFORMATIVO, SOBRE
CUIDADOS CONTRA A
COVID 19 PARA OS
FUCIONARIOS, INCLUSIVE
MANUAL DE BOAS
PRATICAS.
VISITA AS UNIDADES
ESCOLARES
MONITORAMENTO AS BOAS
PRATICAS, USO DE
TERMÔMETRO A LASER E
EPI'S

AVALIAR NUTRICIONISTA DE
ESCOLARES, USO DE EPI'S,
DISTRANCIAMENTO DE 1,50
ENTRE OS ESCOLARES.

PRESENCIAL
MERENDA NAS ESCOLAS,
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,
USO DE EPI'S,
DISTANCIAMENTO ENTRE
OS COLABOLADORES DE 1
METRO

ORIENTAÇÃO
NUTRICIONAL/COVID 19

CAPACITAÇÃO DE
MERENDEIRAS PREVENÇÃO A
CONTAMINAÇÃO CRUZADA
DOS ALIMENTOS,
HIGIENIZAÇÃO DOS
UTENSÍLIOS E ALIMENTOS

CONFECÇÃO DE MATERIAL
INFORMATIVO, SOBRE
CUIDADOS CONTRA A
COVID 19 PARA OS
FUNCIONARIOS, INCLUSIVEL
DE BOAS PRÁTICAS

Definir na escola quais são as áreas comuns, nas quais as regras abaixo serão cumpridas:

VISITA AS UNIDADES
ESCOLARES USO DE
TERMÔMETRO S LESER
E USO EPI'S.

Garantir a obrigatoriedade do uso de máscaras;
Manter distância de pelo menos 1 m entre estudantes, professores e profissionais da
educação;
Manter dispensadores para álcool em gel 70%, em quantidade suficiente nas salas de aula e
demais ambientes da escola;

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
DE ESCOLARES,USO DE
EPI'S, DISTANCIAMENTO
DE 1,50 M ENTRE OS
ESCOLARES
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