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Recria tua vida, sempre, sempre. 

Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. 
Cora Coralina 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A pandemia tem  provocado impactos significativos em diversos setores, principalmente 

nas escolas, incidindo diretamente no processo de ensino e aprendizagem. 

Com esse novo contexto muitos são os desafios para os diferentes profissionais da 

educação, familiares e estudantes que em um curto espaço de tempo,  tiveram que se adequar à 

nova realidade. 

Mesmo com o cenário preocupante apresentado pela pandemia, o retorno às aulas 

presenciais tem sido muito almejado, tanto por profissionais da educação, quanto por alunos e seus 

familiares. Mas, para o retorno, muitas questões precisam ser repensadas, como  os cuidados com 

higiene, horários e organização dos espaços compartilhados.    

No planejamento do processo retomada das atividades presenciais, torna-se imprescindível 

assegurar o direito à vida, como reza o  Artigo 5ª da Constituição Federal de 1988, “[...] Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. 

Sendo assim, para a elaboração deste Plano de Retomada  foram tomados todos os 

cuidados para que possamos realizar o período seguro de transição entre o ensino remoto e o 

ensino presencial, sempre pautados nos Protocolos de Biossegurança para os Estabelecimentos de 

Ensino de Educação Básica de Janeiro de 2021 da Secretaria Municipal de Taiúva em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Saúde. 
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ENTRADA E CUIDADOS NA SALA DE AULA 
 

 

- Recomenda-se a entrada dos alunos em horários escalonados, conforme organização de cada 

unidade escolar.  

- Demarcação do piso nas áreas internas e externas, onde for necessário, sinalizando o espaço de 

distanciamento de 1,0m (um metro), garantindo assim o afastamento seguro entre as pessoas.  

- O Tapete Higienizador será usado por funcionários, alunos e visitantes na entrada da Unidade 

Escolar para higienização de calçados e rodinhas das mochilas. 

- Uso obrigatório de máscaras a partir de 3 anos de idade.  

- Disponibilizar álcool 70º gel ou borrifador álcool 70º líquido.  

- Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. Os alunos deverão ser acompanhados por 

apenas um responsável, que deverá levar a criança até a sala de referência.  

- Aferir a temperatura de todos que adentrarem a unidade escolar (professores, educadores, 

funcionários, alunos, responsáveis e demais pessoas), com termômetro digital de testa (que não 

necessita de contato com a pele). Quando a temperatura for superior a 37,5ºC, não será permitida a 

entrada na unidade escolar. Caso apresente temperatura superior a 37,5ºC, pedir para aguardar alguns 

minutos na sombra e medir novamente a temperatura.  

- Os alunos, educadores e professores deverão higienizar frequentemente suas mãos. 

 -  A família não deverá enviar o aluno com qualquer sintoma (febre, tosse, nariz escorrendo, espirro, 

dor de garganta, dor de cabeça, dor na barriga, vômito, diarreia etc.). Caso o aluno apresente algum 

sintoma na escola, será encaminhado a uma sala com um adulto para aguardar a família, que será 

chamada imediatamente, devendo trocar a máscara por uma máscara cirúrgica. O aluno só retornará 

para a escola com atestado médico/ declaração autorizando o seu retorno.  

- Armazenar preferencialmente as mochilas do lado de fora da sala de aula e com distanciamento.  

- Suspender a prática de levar objetos de casa para a escola e da escola para casa.  

- Suspender o dia do brinquedo, a sacolinha de leitura e outros.  

- Cada funcionário e cada aluno deverá trazer a sua garrafa/copos de água e identificá-la com nome. O 

uso do bebedouro será somente para abastecer as garrafas/copos.  

- Cestos de lixo com pedal e tampa nos espaços escolares.  

- As carteiras deverão ser higienizadas com álcool 70º antes do uso dos alunos.  
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HORA DO BRINCAR 

 

 
 

- Retirar o excesso de brinquedos de todas as salas para facilitar a higienização e os espaços para o 

brincar.  

- Suspender o uso dos brinquedos como flautas, apitos, canudos, evitando que as crianças levem até a 

boca.  

- Dar preferência aos brinquedos/ jogos/ materiais de fácil higienização.  

- Todos os materiais devem ser de uso individual.  

- Suspender as propostas com uso de fantasias e outros tecidos que demandam a lavagem imediata.  

- Evitar o uso de materiais que não podem ser higienizados, como, por exemplo, massinhas, ou 

destinar o uso individual destes recursos.  

- Sempre que possível optar por brinquedos descartáveis (papel, papelão, folhas árvores etc.).  

-Planejar e organizar atividades ao ar livre sempre que possível, com grupos reduzidos e 

distanciamento entre as crianças.  

- O parquinho deverá ser higienizados com álcool 70º antes de cada uso.  

 

 

 

AÇÕES DE PREVENÇÃO 

 

-Promover em pequenos grupos, com distanciamento, conversas ou outras estratégias educativas, que 

incluam os cuidados com o corpo, prevenção de doenças, uso correto da máscara, uso do álcool 70°, 

higiene das mãos e do nariz e outros.  

- Orientar e supervisionar a utilização adequada do álcool 70º pelas crianças pequenas.  

- Reforçar a necessidade de não abraçar o amigo neste momento e não compartilhar materiais.  

- Intensificar a lavagem de mãos várias vezes ao dia, como propostas de cuidar e educar as crianças.  

- Higienizar a sala de referência das crianças antes do uso de cada turma, utilizando álcool 70º nas 

superfícies de toque das mãos.  

- O Transporte Escolar seguirá a orientação e protocolo determinado pela Secretaria de Mobilidade 

Urbana e Vigilância Sanitária, devendo: os alunos e funcionários fazer uso de máscaras (descartável ou 

de tecido) no transporte escolar e/ou público durante todo o percurso de casa até a escola e vice-versa; 

adequar a lotação dos veículos do transporte escolar, intercalando os assentos de forma que seja um 

assento ocupado e um livre; orientar os alunos para evitar tocar nas superfícies como outros bancos, 

portas, janelas e demais partes dos veículos do transporte escolar; disponibilizar álcool em gel 70º na 

entrada do veículo para que os alunos possam higienizar as mãos; realizar a limpeza periódica dos 
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veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, especialmente das superfícies comumente 

tocadas pelas pessoas; manter as janelas do transporte escolar abertas, favorecendo a circulação de ar.  

 

- Cantinhos de leitura e excessos de enfeites, principalmente os que não podem ser higienizados, 

deverão ser retirados das salas. Os móbiles que são fixos, em lugares altos, poderão permanecer.  

- As janelas e portas devem permanecer abertas durante todo o período, garantindo a ventilação.  

- Intensificar a higienização das superfícies de toque (maçanetas, interruptores, puxadores e outros) do 

espaço escolar.  

 

- Os educadores e funcionários deverão fazer uso de luvas descartáveis, máscara, avental, protetor 

facial (face shield), manter os cabelos presos e as unhas curtas, durante as trocas de fralda.  

 

 

 

 

REFEITÓRIO 
 

 

 

- Nos refeitórios sinalizar o espaço de distanciamento de 1,5m (um metro e meio), garantindo assim o 

afastamento seguro entre as pessoas.  

- Após cada refeição, a equipe da limpeza deverá fazer a higienização de todo o espaço.  

- O autosserviço (self-service) está temporariamente interrompido.  

- A vasilha de comida deverá ser higienizada antes e depois de cada utilização..  

- Fazer uso de papel toalha descartável na higienização dos alunos durante as refeições.  

- Toda a equipe de cozinha deverá seguir os protocolos de higiene e prevenção, fazendo uso dos 

equipamentos de proteção e realizando a limpeza e o manuseio cuidadoso dos alimentos, materiais e 

espaços.  
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 PROTOCOLO PEDAGÓGICO 
 
 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO PEDAGÓGICO PARA RETORNO ÀS AULAS 

PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE TAIÚVA 
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1. DIVISÃO DE TURMAS  

 

 

ENINO INFANTIL II  -  ETAPAS  
Os alunos que retornarem serão divididos de acordo com a ordem da caderneta em 2 grupos: A e B.  

Os alunos que se mantiverem em atividades remotas formarão o Grupo C,  exclusivamente remoto, 

com entrega quinzenal de atividades impressas. 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 
Os alunos que retornarem serão divididos de acordo com a ordem da caderneta em 2 grupos: A e B.  

Os alunos que se mantiverem em atividades remotas formarão o Grupo C, exclusivamente remoto, 

com entrega semanal de atividades impressas.  

 

 

                       
                                 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
Todos os alunos do EJA retornarão presencialmente, sem divisão em grupos.  

 

 

A equipe gestora deverá separar as turmas de acordo com a ordem da caderneta e informar aos pais 

quem serão os alunos do Grupo A e B, para que todos possam se organizar em relação ao cronograma. 

No caso de alunos com irmãos na mesma escola, recomenda-se que sejam escalonados para 

frequentarem as aulas presenciais nas mesmas semanas. 

 

                        

3. REVEZAMENTO DAS AULAS 
  

Turma C 

Não retornará 
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 Segunda  

 

Terça Quarta Quinta Sexta 

Ensino Infantil I 

 

Turma A Turma A Turma B Turma B Planejamento 

Professor 

Turma C    –     Exclusivamente Remoto 

Ensino Fundamental - AI 

 

Turma A Turma A Turma A Turma A Planejamento  

Professor Turma B Turma B Turma B Turma B 
Turma C    –     Exclusivamente Remoto 

Educação de Jovens e 

Adultos 

Sem revezamento 

 

 

4. RETORNO À AULA PRESENCIAL PARA OS ALUNOS DO GRUPO C (remoto)  

 

Os alunos que desejarem retornar presencialmente às aulas poderão fazê-lo assim que quiserem, 

avisando a unidade escolar com antecedência, que irá dar ciência do escalonamento conforme 

divisão dos grupos. 

 

5. ORIENTAÇÕES DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

a. Os professores irão elaborar um Plano de Ação Pedagógico para trabalhar o resgate das 

habilidades não adquiridas no decorrer do 1º semestre com os seguintes indicadores:  

 
O que trabalhar 

(Habilidades) 

Como trabalhar 

(Estratégias) 

Com o que trabalhar 

(Materiais) 

Quando Trabalhar 

(Cronograma) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

 
 

b. No planejamento anual serão priorizadas as habilidades essenciais para que o educando tenha 

condições de cursar a Etapa/Ano subsequente.  
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c. O Material Name/Perason deverá continuar a ser utilizado, adequando-o à realidade de cada 

educando;   

 

d. Na semana de 09 a 13/07 será realizada a avaliação diagnóstica nas Etapas I e II do Ensino 

Infantil e salas do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

 

 

 

 

PROJEÇÃO PARA A RETOMADA ÀS AULAS PRESENCIAIS 
 

 

 

Nível de Ensino DIA ATENDIMENTO TURMA 

    

Educação de Jovens e 

Adultos 

26/07 100% A 

    

Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

09/08 50% A e B 

    

Educação Infantil 

Etapa I e II 

09/08 50% A e B 
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PROTOCOLO DIANTE DE CASOS 

SUSPEITOS E CONFIRMADOS 
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  CONDUTAS DA ESCOLA DIANTE DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS 

 

1.Sala de isolamento 

Define-se como sala de isolamento, o espaço reservado para permanência do caso suspeito até 

a realização do encaminhamento indicado. Deve possuir: espaço físico adequado para 

manutenção do distanciamento social, água para o consumo, coletor de lixo, e estar próxima de 

um banheiro, evitando trânsito do caso suspeito por demais áreas do ambiente escolar.  

A sala de isolamento não se constitui, portanto, em espaço para atendimento do caso suspeito por 

profissionais da área da saúde. 

Tanto alunos quanto trabalhadores da unidade que sejam identificados ou relatem sintomas de 

síndrome gripal devem ser conduzidos para esta sala, com todos os seus pertences, onde deverão 

permanecer de máscara e, havendo mais de um isolado, utilizar ainda a proteção facial tipo face 

shield. 

Ao identificar um estudante com sintomas de síndrome gripal, 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. Quando isto não for possível, a escola deve providenciar para que 

o aluno seja encaminhado ao atendimento em Unidade Básica de Saúde. 

Caso o aluno em isolamento precise ser monitorado, para garantir sua segurança é imprescindível 

que o trabalhador designado para esta tarefa esteja devidamente paramentado, com os EPIs 

recomendados para esta circunstância: avental/capote descartável de manga longa, máscara, 

protetor facial tipo face shield e luvas.  

Todo e qualquer sintoma gripal: 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).   
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2. Quanto a este espaço e as ações diante de casos suspeitos, observar: 

a)   Informar todos os trabalhadores e os estudantes sobre os procedimentos perante a 

identificação de um caso suspeito de Covid-19. Orientar todos os integrantes da 

comunidade escolar para que comuniquem imediatamente sintomas ou sinais de síndrome 

gripal que venham a sentir. 

b) Encaminhar para a sala de isolamento todo caso suspeito identificado na escola, 

autorreferido ou com base na constatação de sinais e sintomas, qualquer que seja o 

momento. O procedimento ideal é de que seja realizado um teste do tipo RT-PCR no 

serviço de saúde para a confirmação do caso. A coleta do material deverá ser realizada até 

o oitavo dia após o início dos sinais e sintomas. 

c)    Acionar os contatos de emergência do estudante para informar, solicitar que busquem o 

aluno e o levem a unidade de saúde o mais rápido possível, e para orientações sobre a 

necessidade de observação e de isolamento domiciliar, evitando contato também com os 

outros moradores da casa, especialmente se forem pessoas com maior risco de desenvolver 

quadros graves da Covid-19.  

d) Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, 

incluindo as da área de isolamento. 

e)   Realizar a coleta, o acondicionamento e o transporte dos resíduos produzidos pelo caso 

suspeito na sala de isolamento, que são passíveis de conter agentes infecciosos, a partir das 

indicações da Resolução Anvisa/RDC nº 222/2018, que regulamenta as boas práticas 

de gerenciamento e dos resíduos de serviços de saúde. 

f)   Avaliar a possibilidade da oferta de regime de exercício domiciliar ou transmissão 

simultânea das atividades para estudantes em condição de suspeita e àqueles com maior 

risco de desenvolver quadros graves da Covid-19. É muito importante que essas 

circunstâncias não intensifiquem desigualdades no processo de escolarização. 
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Diante de um caso confirmado de Covid-19 no estabelecimento de ensino, quer seja entre 

alunos ou trabalhadores, a Direção da Escola deve entrar em contato com a Secretaria Municipal 

de Saúde, para definição dos métodos de rastreamento de contatos do caso e definição dos 

parâmetros para adoção de medidas de proteção como, por exemplo, a suspensão de aulas em 

casos de excessiva transmissibilidade no ambiente escolar ou no território. 

Importante ressaltar que a observação da divisão e organização de grupos de alunos auxilia o 

processo de rastreamento, podendo evitar, inclusive, a necessidade de suspensão de aulas em 

turmas ou grupos de alunos, e nova paralisação das atividades presenciais. 

 

 

Fontes: 

1. Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de 

Educação Básica/MEC; de 15 de setembro de 2020;  

 

2. Manual sobre Biossegurança para Reabertura de Escolas no Contexto da Covid-19/FIOCRUZ, 

13 de julho de 2020; 

 

3. Protocolos Setoriais do Plano São Paulo, Etapas 1 e 2/Centro de Contingência/Governo do 

Estado de São Paulo. 

 

4. ESCOLA ACOLHEDORA: entenda o que é e a importância para os alunos. Blog Portabilis. 

Disponível em: https://blog.portabilis.com.br/escola-acolhedora/ 
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ANEXO I -  ROTINA PARA OS PRINCIPAIS LOCAIS DA ESCOLA 

 

 

Local Procedimento Materiais necessários 
Entrada / Saída da 

Escola 

- Autorizar somente a entrada de alunos com 

máscaras. 

 - Aferir a temperatura dos alunos. 

 - Todos os alunos ao chegarem na escola devem 

lavar as mãos com água potável e sabão ou devem 

realizar o uso de álcool em gel. 

 - Definir horários de entrada e saída.  

- Utilizar ao menos duas entradas e duas saídas para 

evitar aglomerações. 

 - Garantir o distanciamento de 1,5 m de cada aluno 

e dos pais na entrada e saída da escola  

- Os estudantes, professores e outros funcionários 

que forem identificados com suspeita de COVID-19 

devem ser encaminhados para um posto de saúde.  

- Termômetros;  

- Marcação de chão para garantir 

o distanciamento mínimo de 1,5 

metros;  

 - Lavatórios para as entradas das 

unidades escolares;  

-Aquisição de máscaras de pano 

para o aluno. 

Salas de Aula - Recomenda-se a higienização de mesas, cadeiras, 

pisos e portas diariamente e a cada turno.  

- Preferencialmente, as carteiras em sala de aula 

devem ser espaçadas com 1,5 m entre os 

indivíduos.  

- Os assentos das carteiras em sala de aula devem 

ser demarcados para cada estudante, possibilitando 

a rastreabilidade.  

- Preferencialmente, as janelas das salas de aula 

devem permanecer abertas, viabilizando a 

renovação do ar.  

- Deve-se higienizar as mãos antes de entrar na sala 

de aula (dispenser de álcool gel na entrada da sala).  

- Os brinquedos e materiais de uso comum, em 

salas de aula, deverão ser higienizados a cada uso. 

Recomenda-se o uso individual.  

- As escolas devem instruir os professores a evitar a 

troca de objetos entre os alunos. 

- Produtos de limpeza em geral. 

 - Dispenser de álcool gel por 

sala de aula.  

- Álcool gel.  

 

Banheiros - Garantir vasos sanitários adequados e limpos.  

- Permitir o número máximo de 3 (três) pessoas ao 

mesmo tempo no banheiro.  

- Os alunos e profissionais devem realizar a 

higienização das mãos periodicamente.  

 

- Revisão e adequação física dos 

banheiros das escolas, quando 

necessário  

-Dispenser de papel toalha  

- Papel toalha  

- Sabonete líquido; 

As áreas comuns 

(corredores, 

banheiros, 

maçanetas, 

corrimões, portas 

e pisos). 

- As escolas devem garantir que as portas 

permaneçam abertas ou encostadas para reduzir o 

contato com as maçanetas 

 - Instalar marcador de chão para banheiros e acesso 

ao refeitório. 

 - Superfícies que são tocadas por muitas pessoas 

regularmente (mobiliário escolar, grades, mesas de 

- Dispenser de álcool em gel  

- Álcool em gel  

- Produtos de limpeza em geral.  

- Marcação de chão para garantir 

o distanciamento mínimo de 1,5 

metros. 
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almoço, equipamentos esportivos, puxadores de 

portas) devem ser higienizadas no mínimo 03 vezes 

por turno. 

Bebedouros  - Os alunos, professores e outros funcionários 

devem ser orientados a utilizar um copo individual 

ou garrafa para pegar água do bebedouro.  

- Fornecimento de copos descartáveis para uso 

individual, somente se necessário. 

- Fornecimento de copos para 

uso individual. 

Pátios/Refeitórios 

 

 

 

 

 

 

- Os assentos dos bancos deverão estar demarcados. 

- Mesas e cadeira deverão ser higienizadas antes do 

uso 

- Para o recreio, deverá haver escalonamento 

- As refeições deverão ser servidas por uma única 

pessoa, a qual deverá utilizar os EPIs necessários. 

- O chão deverá estar demarcado para evitar 

aproximação.  

- Álcool em gel 

- Álcool 70% 

- Fitas de demarcação 

- Produtos de limpeza em geral  

Salas 

administrativas 

- As salas devem ser reorganizadas visando 

atender o espaçamento de 1,5m entre os usuários. 

- Dispenser de álcool gel 

- As estações de trabalho devem ser fixas,  

possibilitando  rastreabilidade, se necessário, em 

casos suspeitos. 

- Preferencialmente, as janelas das salas das  áreas 

administrativas devem permanecer abertas, 

viabilizando a renovação do ar. 

- As mesas, as cadeiras, os computadores, os 

monitores e os telefones devem ser higienizados 

diariamente, e a escola deve disponibilizar kit de 

higienização em cada sala administrativa. 

- Higienizar os equipamentos compartilhados a 

cada uso. 

- Produtos de limpeza em geral 

-Dispenser de álcool em gel em 

cada sala de aula 

- Álcool em gel 

Quadras - Deverão ser utilizadas por turnos e em horários 

diferenciados por cada turma.  

- As atividades podem ser mantidas desde que 

garantido o espaçamento de 1,5 m entre os usuários.  

– As escolas deverão evitar atividades coletivas e 

que necessitem de maior proximidade.  

– A cada utilização de bola, colchão e outros 

recursos, garantir a higienização. 

- Produtos de limpeza em geral.  

- Dispenser de álcool em gel.  

- Álcool em gel. 
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