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PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DO SISTEMA AMURES 

9 de julho de 2020 

 

CIRCULAÇÃO RESTRITA 

SISTEMATIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES E POSICIONAMENTOS PARA OS 

PREPARATIVOS DO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS NAS REDES 

PÚBLICAS MUNICIPAIS 

Esclarecimento: Para contribuir com a definição dos Protocolos dos Municípios da 

Serra Catarinense, foram reunidas as principais orientações para os preparativos e 

ações de trabalho no retorno às aulas presenciais nas escolas públicas municipais. A 

base deste texto segue, essencialmente, o formato do documento publicado pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), seguindo o destaque dado 

pela Professora Regina Shudo, em videoconferência regional do dia 7 de julho de 2020. 

 
1 FONTES:  

1.1 Protocolo de Biossegurança para retorno das atividades das instituições federais de 

ensino - MEC (julho 2020);  

1.2 Parecer Homologado Parcialmente n. 5/2020 (CNE) (abril 2020);  

1.3 Diretrizes para retorno das aulas presenciais (Conselho Nacional dos Secretários de 

Educação - CONSED) (junho 2020);   

1.4 Orientações aos gestores de educação durante e após a Pandemia de COVID-19 

(TCE/SC) (junho de 2020); 

1.5 Subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas na perspectiva das 

redes municipais de educação (UNDIME) (junho 2020);  

1.6 Educação em tempos de pandemia - direitos, normatização e controle social 

(UNCME) (2020); 

1.7 Ofício à Prefeitura para monitoramento das atividades pedagógicas não presenciais 

e acompanhamento do retorno às aulas presenciais pela Promotoria Pública (MPSC) 

(julho 2020); 

1.8 Versão inicial de Parecer sobre “Orientações educacionais para a realização de aulas 

e atividades pedagógicas presenciais” (CNE), (7 de julho 2020).  

 

2 CARACTERIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS: 

2.1 Prontidão do sistema: avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura, recursos 

e capacidade de retomar as funções;  

2.2 Visão Sistêmica: compreensão das ações como parte de um todo articulado 

(UNCME, p. 16); 



2 
 

2.3 Continuidade da aprendizagem: assegurar que a aprendizagem seja retomada 

gradualmente e continue da forma mais harmoniosa possível após a interrupção; e  

2.4 Resiliência do sistema: construir e reforçar a preparação do sistema educacional para 

antecipar, responder e mitigar os efeitos das crises atuais e futuras. 

 

3 FASES ANTECEDENTES  

3.1 Definição das normas de segurança sanitária para os ambientes escolares.  

3.2 Diagnóstico da capacidade de atendimento da rede, condições para sua 

readequação e aquisição dos materiais necessários (Análise criteriosa do contexto 

local e mapeamento geral da situação local, Versão Inicial do Parecer, CNE, p. 14).  

3.3 Definição da progressividade do retorno e dimensionamento das alternativas de 

rodízio dos estudantes, face às condições da rede e possibilidades de sua 

readequação.  

3.4 Definição prévia da revisão curricular (a ser revisada a partir de avaliação diagnóstica 

dos estudantes ao retornarem) e das estratégias de ensino híbrido, visando o 

alcance dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e o cumprimento da 

carga horária mínima anual; aquisição/adequação dos meios necessários.  

3.5 Revisão do calendário escolar. 

 

4 ELEMENTOS DO PROTOCOLO 

4.1 Instituição de comitê intersetorial, integrando as áreas da educação, saúde e 

Assistência Social (Comissão de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19, 

Secretaria Municipal de Educação - SME, UNDIME, p. 7). 

4.2 Orientação prévia a estudantes, servidores e famílias quanto ao retorno, 

especialmente sobre os cuidados sanitários.  

4.3 Levantamento dos servidores em grupos de risco, que deverão atuar em trabalho 

remoto (Levantamento de dados educacionais da rede municipal, item “3”, SME, 

UNDIME, p. 7). 

 

4.4 Procedimentos de acolhimento de estudantes e servidores. (Acolhimento da 

comunidade escolar, Letra “g.1” MPSC; UNCME, p. 21; organizar o acolhimento, 

TCE/SC, p. 16 e 18; Acolhimento da comunidade escolar, Versão Inicial do Parecer, 

CNE, p. 22). 

 

5 MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA (Letra “h” - MPSC; decisões das autoridades 

sanitárias locais, TCE/SC, p. 17; elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança 

sanitária, item “4”, SME, UNDIME, p. 9; Versão Inicial do Parecer do CNE, p. 2 e 20): 

5.1 Distanciamento social (Medidas de distanciamento, TCE/SC, p. 16). 
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5.1.1 Número de alunos por sala, considerada a metragem quadrada de espaço 

individual (Número limitado de alunos por sala, Versão inicial do Parecer, CNE, p. 

15).  

5.1.2. Cancelamento de atividades em grupos de alunos.  

5.1.3 Rotinas de revezamento dos horários de entrada, saída, recreação, alimentação e 

demais deslocamentos coletivos dos estudantes no ambiente escolar.  

5.1.4 Sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância 

entre si.  

5.2 Controle de temperatura de estudantes e servidores.  

5.3 Disponibilidade de máscaras individuais.  

5.4 Estações de higiene:  

5.4.1 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).  

5.4.2 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.  

5.5 Adequação dos sanitários (Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 12).  

5.6 Mídias promovendo rotinas de higienização por estudantes e servidores; campanha 

publicitária; cartazes e outras formas de divulgação no ambiente escolar.  

5.7 Rotinas de aeração, higienização e desinfecção dos espaços escolares e de seus 

acessos (maçanetas das portas, por exemplo). 

5.8 Rotinas de triagem e higienização na entrada da escola.  

5.9 Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de 

garrafinhas individuais.  

5.10 Prioridade para o uso de materiais descartáveis de uma maneira geral.  

5.11 Cuidados com as pessoas com suspeita de contaminação.  

5.11.1 Orientação à equipe escolar para identificação dos sinais e sintomas e 

procedimentos em caso de suspeição de contaminação (Protocolo de 

Biossegurança, MEC, p. 17).  

5.11.2 Comunicação à autoridade local quando ocorrer um caso suspeito ou confirmado 

de contaminação na escola.  

5.11.3 Existência de ambiente para promoção do isolamento imediato de qualquer 

pessoa que apresente os sintomas característicos de contaminação, orientando-

a e a seus familiares, a seguirem os procedimentos indicados pelas autoridades 

de saúde pública. Encaminha para casa, seu retorno à unidade escolar estará 

condicionado à apresentação de laudo médico (identificar crianças, estudantes, 

profissionais e trabalhadores da educação integrantes do grupo de risco, 
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Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19, item “7”, 

UNDIME, p. 10).  

5.12. Transporte escolar (Seguir as novas orientações sanitárias, UNCME, p. 15; 

Cuidados com o transporte escolar, Versão Inicial do Parecer, CNE, p. 14). 

5.12.1 Redução do número de estudantes por veículo.  

5.12.2. Desinfecção dos ônibus escolares (Higienização, SME, item “11”, UNDIME, p. 7). 

5.12.3 Utilizar máscaras.  

5.12.4 Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.  

5.12.5 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e 

espirros.  

5.12.6 Evitar o contato com as superfícies do veículo, como por exemplo, pega-mãos, 

corrimãos, barras de apoio, catracas e leitores de bilhetes/cartões. 

5.12.7 Durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa ventilação no interior do 

veículo, preferencialmente, com ventilação natural. 

5.13 Alimentação escolar (Alimentação saudável e segura, UNCME, p. 27; estabelecer 

protocolos e definir a oferta de alimentação/refeição individual na escola, Comissão 

Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19, itens “12” e “13”, 

UNDIME, p. 10; Cuidados específicos com a merenda, Versão Inicial do Parecer, 

CNE, p. 14). 

5.13.1 Orientação e supervisão do recebimento e armazenamento adequado de 

alimentos trazidos de casa (limpeza da embalagem antes de armazenamento na 

escola).  

5.13.2 Cuidados no preparo e distribuição da alimentação escolar: uniformes, máscaras, 

luvas, talheres, etc.  

5.13.3 Marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação (Não utilizar 

refeitórios com os alunos, Regina Shudo).  

5.14 Reorganização dos demais espaços escolares (biblioteca, laboratórios, área de 

esporte, áreas de trabalho, etc.). 

5.14.1 A organização dos espaços de atividades e de trabalho deverá contemplar todas 

as medidas necessárias à segurança sanitária.  

5.14.2 Respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 m (um metro e meio) entre as 

pessoas (Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 10).  

5.15 Realizar atividades laborais ou remotas para professores, funcionários, gestores e 

alunos que estiverem nas seguintes situações: Acima de 60 anos de idade; 

Portadores doenças crônicas (hipertensão arterial e outras doenças 

cardiovasculares, doenças pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e 

obesidade mórbida); Tratamento com imunossupressores ou oncológico; 

Gestantes e lactantes e Responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com 
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suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, ou de vulneráveis 

(Protocolo de biossegurança, p. 16). 

 

6 MEDIDAS PEDAGÓGICAS (Parecer ou Resolução pelo CME - UNCME, p. 14 e 15; 

Elaborar Plano Pedagógico de retorno às aulas, item “5”, Comissão Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia COVID-19, UNDIME, p. 9; Elaboração de Plano para a 

implementação do  calendário escolar, Versão Inicial do Parecer do CNE, p. 2):  

6.1. Apresentação de alternativas para cumprimento da carga horária mínima anual 

(Letra “f” - MPSC; Normatização e cuidado na validação pelo CME, UNCME, p. 13 e 

33; validação das horas letivas por normativa, TCE/SC, p. 12; reorganização do 

calendário escolar, Comissão Municipal de Gerenciamento, item 16”, UNDIME, p. 

10). 

6.1.1 Ampliação da jornada diária nas escolas (Letra “f” - MPSC).  

6.1.2 Reposição de aulas utilizando sábados letivos (Letra “f” - MPSC).   

6.1.3 Reposição de aulas em turnos alternativos, como o noturno (Letra “f” - MPSC).  

6.1.4 Prorrogação dos calendários de atividades para o período de recesso ou para o 

ano seguinte (Letra “f” - MPSC).  

6.1.5. Reordenação da trajetória escolar, reunindo em continuum dois anos ou séries 

consecutivas, para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento, relativos ao ano letivo afetado e ao ano letivo subsequente.  

6.2. Adequação curricular; ensino híbrido (Letra “g.4” MPSC; Sugestões e 

acompanhamento pelo CME, UNCME, p. 14 e 31; reorganização curricular e do 

PPP, item “13”, p. 8; Flexibilização curricular, Versão Inicial do Parecer, CNE, p. 

23); 

6.2.1 Revisão dos objetivos de aprendizagem para o ano letivo em curso, com 

compensação a ser realizada no ano seguinte (2021).  

6.2.2. Avaliação diagnóstica (Letra “g. 2” - MPSC; novas formas de avaliação, UNCME, 

p. 16 e 17; verificar se houve retrocessos ou avanços, TCE/SC, p. 18 e 19; 

Avaliação diagnóstica e formativa, Versão Inicial do Parecer, CNE, p. 25, 26, 27 e 

28). 

6.2.3. Estratégias de nivelamento e recuperação (Letra “g. 2” - MPSC; Planejamento das 

atividades de recuperação, Versão inicial do Parecer, CNE, p. 22). 

6.2.4. Conteúdo e estratégias de avaliação da aprendizagem (Letra “g. 6” - MPSC; 

Alternativas de avaliação dos alunos, UNCME, p. 27). 

6.2.5. Formação de professores (capacitação para o ensino remoto - UNCME, p. 12; 

promover a capacitação dos professores para a modalidade a distância, TCE/SC, 

p. 13; levantar demandas por formação, SME, item “14”, UNDIME, p. 8; 

dificuldades dos professores em tecnologias educacionais, Versão Inicial do 

Parecer do CNE, p. 6 e 22). 
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6.2.6 Disponibilização de meios (exemplos: plataforma de ensino mediado acessível 

para os estudantes; planos de dados gratuitos para os alunos preferencialmente; 

logística para entrega de material impresso para estudantes que não tenham 

acesso à internet) (Limitações técnicas dos professores, UNCME, p. 26; acesso 

às plataformas digitais, TCE/SC, p. 14). 

6.2.7. Redução ou proibição do compartilhamento de materiais e equipamentos.  

 

7 GESTÃO DE PESSOAS: 

7.1. Monitoramento do absenteísmo de servidores e estudantes.  

7.2. Rotina de busca ativa dos alunos que não retornarem e de detecção precoce do 

desengajamento dos alunos com maior risco de evasão (Letra “c” e “g. 3” - MPSC; 

UNCME, p. 21 e 22; abandono e interrupção no período de suspensão das aulas, 

TCE/SC, p. 18 e 19);  

7.3. Rodízio de estudantes; reenturmação  

7.4. Contratação temporária de professores e servidores (Prorrogação de contratos ou 

novas contratações e banco de horas, TCE/SC, p. 19 e 21; Art. 8º da Lei 

Complementar n. 173/2020).  

7.5. Capacitação do pessoal de serviços gerais para higienização (levantar demandas 

por formação, SME, item “3”, UNDIME, p. 8). 

7.6. Apoio psicossocial a alunos e servidores (Desenvolver cursos e formas de escuta, 

Regina Shudo e Livro “Educação Básica em Tempos de Pandemia”, PUC/RS e 

UCB).  

7.7. Entrada na escola de pessoas estranhas à comunidade em horários sem a presença 

de alunos, adotados os procedimentos de segurança sanitária.  

7.8 Garantir os equipamentos de segurança a todos os profissionais e trabalhadores da 

educação de escolas e centros de educação infantil (SME, item “12”, UNDIME, p. 7).  

7.9 Identificar acometidos pela COVID-19 e óbitos entre os profissionais e trabalhadores 

da educação, crianças, estudantes e famílias (Comissão Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia da COVID-19, item “6”, UNDIME, p. 9; Protocolo de 

Biossegurança, item “7”, MEC, p. 18). 

7.10 Organizar as equipes para trabalharem de forma escalonada com medida de 

distanciamento social (Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 10).  

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

(Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 10).  

7.12 Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à Covid-

19 (Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 10).  

7.13 Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos de uso 

individual (Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 10). 



7 
 

 7.14 Considerar, se possível, o trabalho remoto aos funcionários do grupo de risco 

(Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 10). 

 7.15 Priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para a 

realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro presencial, 

optar por ambientes bem ventilados (Protocolo de Biossegurança, MEC, p. 10).  

 

8 ROTEIRO DE CONTINGÊNCIA EM CASO DE NOVA SUSPENSÃO (Comissão 

Municipal de Gerenciamento, item “24”, UNDIME, p. 11): 

8.1 Meios tecnológicos para procedimentos virtuais que permitam a reunião dos 

educadores, visando a manutenção do caráter coletivo e participativo das ações 

educacionais.  

8.2 Meios para continuidade do processo pedagógico, tais como plataforma de ensino 

mediado acessível para os estudantes; planos de dados gratuitos para os alunos 

preferencialmente; logística para entrega de material impresso para estudantes que 

não tenham acesso à internet (Letra “b” do Pedido de Informação do MPSC; 

limitações técnicas - UNCME, p. 24 e 25; Acesso à internet e equipamentos 

tecnológicos, Comissão Municipal de Gerenciamento, item “18” e “19”, UNDIME; 

Protocolo de biossegurança, item “10”, MEC, p. 19).  

8.3 Distribuição da alimentação escolar e/ou dos respectivos recursos financeiros às 

famílias dos estudantes.  

8.4 Estratégias para efetivo acompanhamento dos estudantes (Letra “b” do Pedido de 

Informação do MPSC). 

 

9 OUTROS: 

9.1 Supervisão das escolas particulares agora e no retorno da Pandemia (Letra “d”, do 

Ofício da MPSC; reposição das aulas ou ajuste de calendário em acordo com as 

escolas particulares, Versão Inicial do Parecer, CNE, p. 17). 

9.2 Disponibilização dos canais de matrículas em função da migração de alunos (Letra 

“e” do Ofício da MPSC). 

9.3 Sistematização dos registros das Atividades Pedagógicas não presenciais (Letra 

“g.5”, do Ofício da MPSC; Registro de atividades não presenciais, Versão Inicial do 

Parecer, CNE, p. 24). 

9.4 Normatização das atividades pedagógicas não presenciais (Letra “i”, do Ofício da 

MPSC). 

9.5 Vínculo com os estudantes e suas famílias (UNCME, p. 12).  

9.6 Como lidar com as crianças de alfabetização (UNCME, p. 27). 

9.7 Modalidade a distância para o Ensino Fundamental (UNCME, p. 32). 
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9.8 Guia de orientação para as famílias - Relato de experiência (UNCME, p. 35); 

9.9 Pesquisa junto às famílias para avaliar as atividades pedagógicas não presenciais 

(UNCME, p. 36). 

9.10 Saúde mental de crianças e adolescentes - Relato de Experiência (UNCME, p. 39). 

9.11 Envolvimento da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores - Relato de 

experiência (UNCME, p. 42). 

9.12 Tentar manter o trabalho educacional com crianças da Educação Infantil no período 

de suspensão das atividades presenciais (TCE/SC, p. 10). 

9.13 Comunicação por diferentes veículos com a comunidade escolar (TCE/SC, p. 15; 

Comunicação e transparência, Comissão Municipal de Gerenciamento da 

Pandemia, item “14”, UNDIME, p. 10; Protocolo de biossegurança, item “9”, p. 18; 

abertura associada com intensa comunicação, versão inicial do Parecer, CNE, p. 

14).  

9.14 Planejamento deve incluir aspectos de recursos financeiros (Regina Shudo; 

TCE/SC, p. 17; Propor a reorganização do orçamento da educação a partir das 

perdas previstas e dos processos licitatórios e orientar as escolas para adquirir 

produtos com recursos do PDDE, Comissão Municipal de Gerenciamento, item 

“21”, “22” e “23”, UNDIME, p. 11; investimentos nas escolas, Versão inicial do 

Parecer, CNE, p. 14). 

9.15 Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 - definição das 

funções (Item “1”, SME, UNDIME, p. 7). 

9.16. Comissão Escolares (Item “5”, SME e item “12” da Comissão Municipal de 

Gerenciamento, UNDIME, p. 7 e 12; Comissão Local da Escola - Protocolo de 

Biossegurança, MEC, p. 9). 

9.17 Orientações para o atendimento ao público da Educação Especial, Versão inicial do 

Parecer, CNE, p. 28, 29, 30 e 31).  

9.18 Soluções encontradas no Regime de Colaboração entre os sistemas de ensino, 

coordenação e cooperação de ações entre os níveis de governo (Versão inicial do 

Parecer, CNE, p. 21, 31 e 32).   


