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“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”.  

(Ministério da Educação) 

 

 

 

Este período de pandemia foi e tem sido muito difícil para todos nós. Mas, como tudo passa, este tempo vai passar também e, ao 

voltar ao “normal”, faz-se necessário um ambiente acolhedor e seguro para todos. Nossos desafios serão, mais uma vez, superados e 

cumpriremos nosso dever de educadores com coragem, para prosseguirmos em nossa missão de ensinar e aprender. 

Caberá a cada um de nós a realização de ações pertinentes ao momento que estamos enfrentando de forma colaborativa, responsável, 

criativa e consciente para garantia da segurança, aprendizagem e bem-estar de toda a comunidade escolar. 

Estaremos juntos! 

 

 

 

Prof.ª Maria Helena Braga 

Secretária Municipal de Educação 
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APRESENTAÇÃO 

 

 “Agora é hora de pensar e inventar caminhos, lembrando que reinventar a escola e 

sua proposta pedagógica significa afastar obstáculos, abrir passagens e, quando tudo 

se acalmar, viver o encontro, propiciar o desafio, a alegria e a aprendizagem.” (Mercê 

Sampaio) 

 

 A Pandemia da Covid-19 trouxe muitos desafios nas relações entre as pessoas, sendo o isolamento social uma das estratégias de 

prevenção da doença. Garantir o direito de todos os estudantes à aprendizagem é essencial e, neste contexto, as unidades educacionais 

precisam reabrir com segurança e de forma gradual, na garantia do direito à vida.  

 Neste sentido, cabe aos Estados e Municípios elaborarem o protocolo de reabertura das unidades escolares e planejamento das aulas 

presenciais de acordo com suas realidades e contextos, seguindo e implementando as recomendações indicadas pela Organização Mundial da 

Saúde – OMS, Ministério da Saúde, do Comitê Municipal Extraordinário Covid-19 (Secretaria Municipal de Saúde) e demais instituições que 

trazem em si os saberes necessários para orientações. 

 Preocupados em construir um documento de forma democrática, a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas criou o 

“Comitê municipal extraordinário para volta às aulas, diante dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus no âmbito do 

município de Poços de Caldas”, conforme decreto nº 13.384 de 4 de agosto de 2020, com a finalidade de estabelecer mecanismos para volta 

às aulas, discutir e elaborar o “Protocolo de Retorno das Atividades Presenciais nas Instituições Educacionais de Poços de Caldas”. 

Foram nomeados representantes dos vários segmentos da Educação nas instâncias: Municipal, Estadual e Particular, Secretarias Municipais de 

Saúde, Administração e Gestão de Pessoas, Promoção Social, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Conselho Municipal de Educação 

e de pais de estudantes.  

 O objetivo deste Protocolo é orientar as instituições da Educação Básica a respeito de normas técnicas de segurança em saúde e 

recomendações de ações sociais, administrativas e pedagógicas, a serem observadas pelos integrantes da comunidade escolar, preparando o 

retorno das atividades presenciais com o reestabelecimento de rotinas de forma saudável. 
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 O referido documento foi organizado em três eixos: 

• Eixo I – Redução dos Riscos Sanitários: trata das ações de prevenção e redução de riscos de transmissão da Covid-19 entre 

estudantes, familiares, educadores e demais funcionários nos ambientes de ensino, orientando as medidas de segurança sanitária. 

 

• Eixo II – Acolhimento e Proteção Social: trata de recomendações para que as instituições educacionais realizem o acolhimento e a 

reintegração social dos profissionais da educação, estudantes e suas famílias, como forma de superar os impactos psicológicos 

causados pelo longo período de isolamento social. 

 

• Eixo III - Apoio Pedagógico e Projetos: trata de uma organização cuidadosa da progressão curricular e das práticas pedagógicas, 

de forma coletiva e colaborativa, mediante a revisão e reestruturação dos planos de ensino, a partir das diretrizes de replanejamento 

curricular e dos resultados das avaliações diagnósticas para atenuar os impactos decorrentes da suspensão das aulas presenciais. 

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão de retorno às atividades presenciais será tomada de acordo com orientações do Comitê 

Municipal Extraordinário Covid-19. 
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EDUCAÇÃO BÁSICA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

EIXO I. REDUÇÃO DOS RISCOS SANITÁRIOS 

1. ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ESPAÇO 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

1.1. Organizar cronograma das ações 
para o retorno às aulas presenciais. 

• Elaboração de um cronograma com as etapas de retorno às aulas presenciais, conforme as orientações do 
Comitê Municipal Extraordinário Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde. 

1.2. Promover campanhas quanto as 
medidas de segurança sanitária. 

• Promoção de campanhas por meio dos canais de comunicação existentes no município com as principais 
orientações aos familiares, para o retorno às aulas, frente ao Covid-19. 

1.3. Regulamentar espaços de 
convivência. 

• Demarcação dos espaços de convivência dentro e fora da escola, mantendo as condições de 
distanciamento físico e higienização de superfícies. 

1.4. Providenciar comunicação visual 
simples e direta nos espaços da 
escola. 

• Utilização de recursos para sinalizar as rotas de orientação para a circulação de pessoas, assegurando 
informações de forma clara e objetiva. 

• Disposição de cartazes com orientações sobre a maneira adequada de higienizar as mãos, antes e depois 
das refeições, do uso dos banheiros, entrada e saída das salas de aula e outros. 

1.5. Repensar a organização das salas 
de aula. 

• Retirada de materiais de difícil higienização e fácil contaminação, além de mobiliários que não sejam 
essenciais, das dependências da unidade escolar. 

• Organização das salas de aula retirando todo material que não for para uso exclusivo da aula. 

• Disposição das mesas e cadeiras, evitando que os estudantes fiquem de frente uns para os outros. 

• Permanência de portas e janelas abertas para melhor circulação do ar. 

1.6. Suspender o uso de salas 
ambientes. 

• Suspensão das salas ambientes até novas orientações para o uso destes espaços.  

1.7. Organizar o funcionamento da 
Biblioteca, Sala de Informática e 
outros. 

• Organização de local adequado para o recebimento de material e/ou livros devolvidos pelos usuários. 

• Utilização de luvas, somente para higienização do material recebido, descartando-as após o uso. 

• Reserva do material devolvido por pelo menos 72 horas após higienização, antes de retorná-lo para o 
acervo ou liberá-lo para novo empréstimo. 

• Utilização de máscaras face shield sobre a de tecido pelo profissional responsável por estes espaços. 

• Higienização das mãos e materiais/equipamentos compartilhados, antes e depois do uso, utilizando panos 
de microfibra com álcool a 70%, em caso de eletrônicos. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

1.8. Organizar o funcionamento das 
Salas de Recursos Multifuncionais. 

• Utilização de máscara face shield sobre a máscara de tecido, pela professora da sala de recursos sempre 
que atender um estudante que não faça uso de máscara. 
Higienização das mãos e materiais/equipamentos compartilhados, antes e depois do uso, utilizando 
panos de microfibra com álcool a 70%, em caso de eletrônicos. 

1.9. Organizar os espaços escolares de 
maneira a garantir a segurança 
sanitária. 

• Demarcação dos espaços escolares com guias físicos, internos e externos, com pelo menos 1,5m de 
distância. 

• Instalação de dispensers (recipientes) com álcool em gel a 70% nas áreas de circulação, nas salas de 
aula e demais dependências internas da unidade escolar para higienização das mãos, após contato com 
superfícies de risco de contaminação. 

• Verificação da parte hidráulica da escola (banheiros, cozinha etc.). 

• Adequação dos bebedouros, transformando-os em lavatórios, se necessário. 

• Instalação de lavatórios, se necessário, utilização de bebedouros ou demais espaços já existentes no 
ambiente para estimular a higienização das mãos com sabão líquido e toalhas de papel. 

• Pintura no piso das escolas para organizar o momento das refeições com marcação nos bancos/cadeiras. 

• Utilização de guias para marcação de mão única em corredores, minimizando o tráfego frente a frente, 
quando possível. 

• Marcação na sala de aula, no entorno das filas e carteiras e em outras dependências de uso comum. 

1.10. Desinfectar os espaços e 
mobiliários de todas as 
dependências da instituição escolar. 

• Avaliação da disponibilidade de pessoal, infraestrutura e recursos para o atendimento às medidas de 
higiene e segurança sanitária. 

• Higienização dos espaços escolares e superfícies que são tocadas por muitas pessoas (carteiras, 
cadeiras, armários, grades, mesas de refeitórios, puxadores, maçanetas, corrimões etc.), antes do início 
das aulas, em cada turno e sempre que necessário, de acordo com as indicações da Nota Técnica 
22/2020 da Anvisa. 

• A rotina da unidade será definida respeitando a segurança sanitária. 

• Elaboração de escala do horário de pessoal para a manutenção das higienizações necessárias para o 
enfrentamento da Covid-19. 

• Higienização dos banheiros, lavatórios e bebedouros antes da abertura, após os recreios, nos intervalos 
entre os turnos e após o fechamento da unidade escolar. 



 
 

Protocolo Volta às Aulas com Segurança  

Comitê Municipal Extraordinário para  
Volta às Aulas, Diante dos Impactos Causados pela Pandemia  
do Novo Coronavírus no Âmbito do Município de Poços de Caldas 

     11 

 

 

 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

1.11. Restringir entrada de visitantes e 
entregadores no ambiente interno 
das escolas. 

• Garantia das normas de higiene e segurança sanitária a todas as pessoas que adentrarem à unidade 
escolar. 

• Disponibilização de álcool em gel a 70%, aferição de temperatura e utilização da máscara. 

• Higienização e desinfecção de todo material recebido. 

1.12. Higienizar materiais e 
equipamentos de uso compartilhado, 
com produtos específicos para 
limpeza. 

• Higienização das mãos e materiais/equipamentos compartilhados, antes e depois do uso, utilizando 
panos de microfibra com álcool a 70%, em caso de eletrônicos. 

1.13. Suspender a realização de eventos 
internos que caracterizem 
aglomeração de pessoas. 

• Realização de reuniões com público externo, de forma remota. 

1.14. Nomear os objetos pessoais dos 
estudantes. 

• Recomenda-se a identificação dos objetos pessoais dos estudantes (Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental), a fim de evitar trocas no momento de sua utilização. 

 

2. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

2.1. Realizar aferição da temperatura 
corporal. 

• Orientação às famílias para aferirem a temperatura corporal dos estudantes em casa, diariamente, antes 
da saída para a unidade escolar. 

• Aferição da temperatura das pessoas, a cada entrada na instituição de ensino, tomando como referência 
que a temperatura não poderá ser igual ou superior a 37,8ºC.  

• Utilizar termômetro sem contato (Infravermelho). 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

2.2. Orientar as famílias e servidores 
sobre a importância de monitorar 
sintomas.  

• Orientação das pessoas que apresentam febre ou algum sintoma suspeito (calafrios, tosse, falta de ar, 
diarreia, falta de olfato ou paladar, dor de cabeça, dor de garganta) para se dirigirem, imediatamente, a 
um atendimento de saúde e permanecer em casa, até autorização médica para retorno. 

• Em caso de estudantes que utilizam transporte escolar e que chegam com sintomas, serão 
encaminhados para uma sala isolada para aguardarem a chegada do responsável. Providenciar a 
higienização da sala, logo após a saída da pessoa com sintoma. 

2.3. Trabalhar em rede como garantia da 
saúde física/mental dos estudantes. 

• Articulação com os PSF’s e CRAS das regiões / bairros para o trabalho de educação sanitária e 
acompanhamento das famílias. 

• Parceria entre as Secretarias Municipais: Educação, Saúde, Promoção Social, Administração e outras. 
 

3. ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA E SAÍDA 

 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

3.1. Organizar os horários de entrada e 
saída para servidores e estudantes. 

• Avaliação da disponibilidade de pessoal para o atendimento às medidas de higiene e segurança sanitária, 
nos horários de entrada dos estudantes e funcionários. 

• Designação de funcionários, conforme escala previamente estabelecida, para acompanhar a entrada e 
saída das pessoas em todos os turnos de funcionamento da unidade escolar. 

• Organização de dupla entrada, se possível, e escala de horários diferenciados das turmas para entrada e 
saída, evitando aglomeração dos estudantes, familiares e transporte escolar. 

• Elaboração de planilha pelas unidades escolares, com horários intercalados de entrada e saída para cada 
turma, limitando o contato próximo.  

3.2. Monitorar e garantir a reposição de 
álcool em gel a 70% nos recipientes 
para higienização. 

• Garantia de reposição de álcool em gel a 70% nos recipientes distribuídos pela unidade escolar. 

• Utilização, preferencialmente, de recipientes com acionamento por pedal ou automático, mediante revisão 
contínua do bom funcionamento. 

3.3. Monitorar o uso obrigatório de 
máscaras.  

• Verificação do uso correto de máscaras por todas as pessoas.  

• Fornecimento de máscaras higienizadas pela gestão da unidade escolar, excepcionalmente, em casos de 
ausência de posse delas por funcionário ou estudante. 
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4. TRANSPORTE ESCOLAR  

 

AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

4.1. Elaborar planilha com os nomes dos 
estudantes, conforme escalonamento 
definido pela unidade escolar. 

• Cada unidade escolar elabora a planilha com o rodízio de estudantes e a entrega ao(s) motorista(s) do 
transporte escolar municipal com os nomes dos estudantes e respectivos dias que deverão frequentar as 
aulas presenciais. 

• Os motoristas de transporte escolar particular deverão consultar a referida planilha afixada no mural das 
unidades escolares. 

4.2. Aferir a temperatura dos estudantes. • Orientação às famílias para aferirem a temperatura corporal dos estudantes em casa, diariamente, antes 
da saída para a unidade escolar. 

• Recomenda-se que os estudantes sejam acompanhados por um responsável no ponto onde esperam o 
transporte escolar. 

• Aferição da temperatura do estudante pelo motorista ou auxiliar do transporte escolar, antes da entrada 
no veículo. 

• Em caso de temperatura igual ou superior a 37.8ºC, o responsável será comunicado, o estudante 
retornará para casa e recomenda-se que seja encaminhado ao serviço de saúde pela família. 

• Em caso de estudantes que utilizam transporte escolar e que chegam à unidade escolar, com sintomas, 
serão encaminhados para uma sala isolada para aguardarem a chegada do responsável. Providenciar a 
higienização da sala, logo após a saída da pessoa com sintoma. 

4.3. Disponibilizar álcool-gel a 70% para 
os motoristas, monitores e estudantes 
e protetor facial (face shield) para os 
motoristas. 

• Disponibilização de álcool-gel a 70% para os motoristas, monitores e estudantes, bem como protetor 
facial (face shield) para os motoristas. 

• Monitoramento do uso do álcool gel a 70% por todas as pessoas, antes da entrada no veículo. 

4.4. Usar máscara, obrigatoriamente. • Ingresso e permanência dos estudantes nos veículos, somente com utilização de máscara. 
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AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

4.5. Responsabilizar os proprietários de 
empresas de transporte pela 
higienização e esterilização dos seus 
veículos. 

• Higienização e desinfecção do veículo e suas superfícies onde há o constante contato das mãos dos 
estudantes, motorista e auxiliares de transporte. 

• Recomenda-se que os bancos sejam revestidos com capas protetoras (plásticas) de fácil higienização. 

4.6. Manter o interior do veículo bem 
ventilado. 

• Manutenção de ventilação no interior do veículo. 
Obs.: Outras medidas de higienização devem ser realizadas, em especial, a do sistema de ar 
condicionado do veículo. 

4.7. Acomodar os estudantes sentados, 
respeitando os novos limites de 
lotação de cada veículo. 

• Acomodação sentada de todos os estudantes, respeitando limites de distanciamento nos veículos e a 
capacidade de 70% de ocupação. 

4.8. Instruir e treinar a equipe que realiza 
o transporte escolar sobre os meios 
de transmissão e protocolos de 
segurança sanitária. 

• Instrução e formação da equipe do transporte escolar fornecendo orientações sobre a transmissão e o 
contágio pelo vírus, transformando-os em multiplicadores destas informações aos demais colegas de 
trabalho, aos estudantes e famílias.  

4.9. Afastar, de suas funções, 
imediatamente, o membro da equipe 
que apresentar algum sintoma de 
doenças.  

• Afastamento das funções de membro da equipe, quando detectado sintomas de doenças. 
  

4.10. Fixar cartazes informativos nos 
veículos escolares referentes aos 
protocolos de segurança sanitária. 

• Fixação de cartazes informativos nos veículos escolares referentes aos protocolos de segurança, de 
acordo com as orientações sanitárias. 
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5. MÁSCARAS 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

5.1. Permanecer com máscara, durante o 
tempo em que estiver na escola e seu 
entorno, tanto para a segurança 
pessoal, quanto dos outros. 

• Utilização de máscaras caseiras (conforme recomendação da Anvisa), devendo trocá-las a cada 4 horas 
ou sempre que estiverem sujas ou úmidas, por todos os profissionais e estudantes (salvo os menores de 2 
anos). Quanto às máscaras cirúrgicas, recomenda-se trocá-las a cada 4 horas. 
 

5.2. Higienizar as máscaras, se de tecido, 
com água sabão e ferro quente. 

• As máscaras, após o uso, devem ser guardadas em sacos de plástico, para posterior higienização. 
 

5.3. Usar viseiras (face shield) sempre que 
for orientação de medida sanitária. 

• Utilização de viseiras (face shield) pelos profissionais indicados na relação dos Equipamento de Proteção 
Individual - EPI’s - que consta neste documento. 

5.4. Elaborar manual para os servidores e 
estudantes quanto ao uso correto da 
máscara. 

• Elaboração de um manual orientando como colocar, manter e remover a máscara. Para os estudantes, 
utilização de ícones lúdicos. 

• Rejeite das máscaras e luvas descartáveis em lixo específico, identificado como resíduo sanitário. 
 

6. COMUNICAÇÃO 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

6.1. Elaborar manuais específicos para os 
diferentes níveis de ensino, com as 
medidas sanitárias nas unidades 
escolares. 

• Entrega dos manuais de orientações sobre medidas sanitárias para as famílias, mediante assinatura de 
termo de compromisso, responsabilizando-as pelo seu cumprimento. 

6.2. Confeccionar materiais de 
comunicação visual para orientação 
das medidas de redução dos riscos 
sanitários. 

• Comunicação visual institucional por meio de material impresso e outros colocados em lugares 
estratégicos como bebedouros e banheiros. 

• Confecção de cartazes pelos estudantes e/ou educadores das unidades escolares sobre as novas regras 
sanitárias. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

6.3. Utilizar os vídeos educativos 
disponibilizados pelos órgãos oficiais 
para orientações quanto às medidas 
de segurança. 

• Utilização de vídeos oficiais e/ou autorizados para conscientização das medidas de redução dos riscos 
sanitários. 

 

6.4. Propiciar capacitação dos 
profissionais das unidades escolares 
sobre os protocolos sanitários. 

• Elaboração de cronograma, antes do retorno das aulas presenciais, para efetivação da capacitação sobre 
medidas sanitárias de todos os profissionais da unidade escolar. 

• Realização de formação dos profissionais da unidade escolar quanto aos protocolos sanitários, sempre 
que necessário. 

6.5. Incluir no Projeto Político Pedagógico 
- PPP- as ações e estratégias 
previstas nos protocolos sanitários. 

• Elaboração, de forma coletiva, das estratégias a serem utilizadas na unidade escolar para a 
implementação das medidas sanitárias. 

• Inclusão das estratégias elaboradas no PPP. 

 

7. HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

7.1. Higienizar as mãos sempre que 
necessário. 
 

• Monitoramento da higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel a 70%:  
✓ Na entrada e saída da instituição de ensino, biblioteca, refeitório, sanitários, aulas de Educação Física 

e sempre que necessário; 
✓ Após tossir ou espirrar e manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura; 
✓ Depois de tocarem em superfícies de uso comum, em dinheiro, em lixos ou objetos de trabalhos 

compartilhados, antes e após a colocação da máscara. 

7.2. Promover campanhas informativas 
sobre o Protocolo de Volta às Aulas 
Presenciais e medidas de segurança. 

• Campanha Informativa e Educativa pelos veículos de comunicação possíveis, celulares e cartazes. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

7.3. Orientar os profissionais e os 
estudantes a respeito do uso de 
EPI’s. 

• Realização de treinamentos sobre o uso de EPI’s para os profissionais. 

• Entrega de EPI’s, mediante participação nos cursos e treinamentos oferecidos pelas escolas, secretarias 
municipais e Santa Helena Alimentos - SHA.  

• Monitoramento do uso correto de EPI’s pelos profissionais da unidade escolar, necessários para cada tipo 
de atividade, principalmente aqueles que se referem à limpeza, retirada e troca do lixo, manuseio e 
manipulação de alimentos ou livros e aferição de temperatura. 

• A gestão da unidade escolar deverá manter EPI’s essenciais para fornecer, excepcionalmente, em casos 
de ausência de posse dos mesmos pelos profissionais. 

7.4. Orientar as famílias quanto ao uso de 
garrafas com água. 

• Orientação das famílias sobre a necessidade de que cada estudante leve a sua garrafa com água e não 
realize o compartilhamento (uso individual, com identificação). 

7.5. Orientar as famílias quanto aos 
cuidados sanitários ao chegar em 
casa. 

• Orientação das famílias sobre os cuidados ao chegar à casa: 
✓ Lavar as mãos com água e sabão; 
✓ Higienização de calçados e materiais escolares; 
✓ Banho imediato e lavagem das roupas. 

7.6. Privilegiar renovação frequente do ar 
nas salas de aula e demais 
dependências da unidade escolar. 

• Permanência das portas e janelas abertas, privilegiando a ventilação natural. 

• Sendo necessário o uso de ventiladores, estes devem ser periodicamente inspecionados e limpos. 

• Em ambientes pouco arejados, utilizar ventilação invertida (ventiladores posicionados de forma que o 
fluxo seja de saída de ar do ambiente). 

7.7. Descartar os resíduos em lixeiras com 
pedal e tampa.  

• Utilização de lixeiras com pedal e tampa para as salas de aula, banheiros e demais dependências. 

7.8. Organizar a utilização dos banheiros 
dos estudantes evitando 
aglomerações. 

• Organização de estratégias adequadas, como crachás, filas marcadas e profissionais nas portas dos 
banheiros. 
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8. ALIMENTAÇÃO 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

8.1. Organizar os espaços e horários de 
alimentação dos estudantes. 
 

• Organização da melhor forma de atendimento nos momentos de refeições, para que não ocorra 
aglomeração de funcionários e estudantes. 

• Demarcação dos espaços para a organização de filas e lugares para as refeições, prevendo a distância 
mínima de 1,5m. 

• Elaboração de planilha, escalonando os horários de refeição de cada turma. 

8.2. Priorizar, sempre que possível, 
refeições empratadas, ao invés do 
autosserviço (self-service). 

• As refeições devem ser servidas, preferencialmente, empratadas. 

• A organização da devolução dos pratos e o descarte dos resíduos ou sobras deve prever a distância 
mínima de 1,5m entre os estudantes. 

8.3. Organizar o refeitório dos estudantes 
prevendo a distância mínima de 1,5m 
entre eles. 

• Organização do refeitório com distanciamento mínimo de 1,5m entre os ocupantes. 

8.4. Orientar os servidores quanto aos 
procedimentos durante sua refeição 
na unidade escolar. 

• Priorização de áreas abertas para realização das refeições. 

• Organização dos alimentos consumidos, de forma que não fiquem expostos, em locais de circulação. 

• Armazenamento das refeições levadas de casa em recipientes térmicos e/ou sacos plásticos, 
devidamente higienizados. 

 

9. SALA DA DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO  

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

9.1. Ofertar modalidade de atendimento 
ao público, preferencialmente, por 
meio de canais remotos. 

• Agendamento do atendimento às famílias de forma individualizada, quando não for possível de forma 
remota. 

• Garantia do distanciamento físico, por meio de instalação de barreiras (vidro, acrílico ou acetado), para 
atendimento ao público em geral, mediante agendamento, se possível.  

• Utilização de máscaras face shield sobre a máscara de tecido, quando não for possível a utilização da 
barreira física. 
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ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

10. ESPAÇO FÍSICO 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

10.1. Garantir o distanciamento dos 
estudantes. 

• O critério para a escolha do turno em que o estudante será atendido deverá ocorrer de comum acordo 
entre a família e a instituição. Haverá possibilidade de sorteio, caso não haja consenso. 

•  Adequação do número de estudantes, por sala, considerando a metragem quadrada do espaço 
individual, respeitando a observância do distanciamento mínimo necessário de 1,5m. 

• Reorganização das turmas em turnos alternados de forma que garanta o distanciamento físico de 1,5m 
entre os estudantes nas salas de aula. 

• Viabilização e implementação de estratégias, como por exemplo: retorno gradual, com priorização para 
as faixas etárias obrigatórias:  quatro e cinco (4 e 5) anos. 

• Utilização de outros espaços, quando houver necessidade de dividir turmas, para garantir o 
distanciamento físico. 

10.2. Repensar a organização das salas 
de aula. 

• Retirada das salas de aula: mobiliários, materiais que não sejam essenciais e brinquedos de difícil 
higienização e fácil contaminação. 

• Nas mesas com capacidade para seis estudantes, observar-se-á metragem de distanciamento físico 
(1,5m). 

10.3. Organizar o mobiliário garantindo o 
distanciamento físico. 

• Organização do mobiliário de modo a assegurar a observância do distanciamento mínimo necessário 
1,5m entre o docente e os estudantes. 

• Readequação da disposição do mobiliário, nas salas de aula, de forma que os estudantes não fiquem de 
frente uns dos outros. 

10.4. Providenciar comunicação visual 
simples e direta (guias físicos e 
lúdicos) nas unidades de educação 
infantil. 

• Adesivação com ícones lúdicos ou fitas adesivas no piso das salas de aula, indicando posicionamento de 
mesas e cadeiras, garantindo o distanciamento físico. 

• Utilização de recursos lúdicos, assegurando informações de forma clara para sinalizar as rotas que os 
estudantes seguirão. 

• Contribuição para a criação de novos hábitos. 

• Fortalecimento de rotinas de lavagem das mãos, uso de máscara e cuidados com secreções e 
eliminações (ao tossir ou espirrar cobrir a boca, com a parte interna do braço). 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

10.5. Evitar unir grupos de estudantes de 
turmas diferentes. 

• Realização do trabalho, sempre em pequenos grupos fixos de estudantes. 

10.6. Interditar os bebedouros com 
acionamento manual. 

• Interdição dos bebedouros com acionamento manual e torná-los, quando possível, em lavatórios para 
higienização das mãos. 

10.7. Organizar os colchonetes 
preservando o distanciamento. 

• Organização dos colchonetes, com distância mínima de 1m entre eles, de forma que os pés e cabeças 
dos estudantes estejam alternados. 

10.8. Organizar os lençóis e objetos de 
uso pessoal. 

• Solicitação aos estudantes que ajudem a colocar seus lençóis, ressaltando a importância de não 
compartilhar objetos. 

• Guardar os lençóis e objetos de uso pessoal em sacos plásticos e etiquetados com o nome do estudante. 

10.9. Nomear os objetos de uso pessoal 
dos estudantes. 

• Recomenda-se que os objetos pessoais do estudante sejam nomeados, bem como suas mochilas, 
vestimentas e fraldas, a fim de evitar trocas e contaminação, no momento de sua utilização. 

10.10. Organização de Kits de brinquedos 
e objetos evitando seu 
compartilhamento. 

• Utilização de caixas, sacolas transparentes com brinquedos e objetos para cada estudante, evitando o 
compartilhamento. 

• Orientação aos responsáveis que não deixem os estudantes levarem brinquedos de casa para a escola. 
 

 

11. BANHEIROS  
 

AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

11.1. Higienizar o assento sanitário antes 
e depois de sua utilização. 

• Higienização, com álcool a 70%, dos assentos sanitários, antes e depois de utilizá-los. 

• Todos os educadores da unidade devem trabalhar em sistema de cooperação auxiliando e acompanhado 
a utilização do banheiro pelos estudantes. 

11.2. Orientar que a descarga deve ser 
acionada com a tampa do vaso 
sanitário fechada (abaixada). 

• Recomenda-se o acionamento da descarga do vaso sanitário com a tampa fechada para evitar 
contaminações. 

11.3. Utilizar luvas descartáveis para a 
higienização dos banheiros. 

• Todos que auxiliarem na higienização dos banheiros deverão utilizar luvas, sendo obrigatório descartá-las 
logo após em lixos específicos para resíduos sanitários. 
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12. ALIMENTAÇÃO  

 

AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

12.1. Servir as refeições empratadas, ao 
invés do autosserviço (self-service). 

• As refeições devem ser servidas já empratadas, evitando o compartilhamento de objetos. 

12.2. Organizar o refeitório dos 
estudantes prevendo a distância 
mínima de 1,5m entre eles. 

• Organização do refeitório com distanciamento mínimo de 1,5m entre os estudantes. 

 

 

13. BERÇÁRIOS 

 

AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

13.1. Utilizar vestuário e máscaras 
próprias para higienização.  

• Orientação e monitoramento das berçaristas quanto ao vestuário e máscaras próprias, tipo face shield, 
sobre a máscara descartável no momento da higienização dos bebês, evitando assim contaminação. 

13.2. Higienizar mamadeiras e bicos. • Higienização de mamadeiras e bicos seguindo procedimentos apropriados, com uso de escova após a 
fervura e solução de hipoclorito de sódio. 

• O mesmo deve ser feito com utensílios utilizados pelos bebês, como chupetas, copos e outros.  

13.3. Colocar berços em posição que 
respeite o distanciamento mínimo 
de 1m entre eles. 

• Colocação dos berços respeitando o distanciamento mínimo de 1m entre eles. 

13.4. Usar luvas descartáveis no 
momento da higienização do 
estudante. 

• A higienização do estudante será feita com luvas, sendo obrigatório descartá-las, a cada atendimento em 
lixos específicos para resíduos sanitários. 
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ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

14. RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
 

 

AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

14.1.  Orientar a família para providenciar a 
recomendação sanitária diferenciada, 
caso necessário. 

• Solicitação às famílias de orientações específicas, se necessário for, com o profissional de saúde 
responsável pelo estudante, a recomendação sanitária diferenciada, dentre aquelas que já foram 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

14.2. Envolver as famílias na preparação 
do retorno às aulas. 

• Fornecimento de informações qualificadas às famílias sobre como se dará este retorno às aulas. 

14.3. Avaliar a disponibilidade de pessoas, 
infraestrutura e recursos para 
atendimento destes estudantes.  

• Verificação da disponibilidade de pessoas, infraestrutura e recursos para atendimento de estudantes 
que apresentam dificuldades ou impossibilidade quanto às medidas de higiene e segurança sanitária. 
(Ex. lavagem ou desinfecção adequada das mãos e outros). 

14.4. Realizar capacitação dos 
profissionais de apoio ao estudante 
com deficiência. 

 

• Planejamento de capacitação para os profissionais de apoio, contemplando as especificidades dos 
cuidados com esses estudantes. 

• Fornecimento de EPI’s necessários ao profissional de apoio. 

14.5. Providenciar máscaras transparentes 
para os estudantes com deficiência 
auditiva e profissionais que interagem 
com eles. 

• Fornecimento de máscaras transparentes para os estudantes com deficiência auditiva e profissionais 
que interagem com eles, a fim de garantir a leitura labial e a efetiva comunicação por língua de sinais. 

14.6. Dispensar o uso de máscara por 
estudantes com problemas 
respiratórios ou incapazes de 
removê-la sem assistência. 

• Dispensa do uso de máscara por estudantes com problemas respiratórios ou incapazes de removê-la 
sem assistência, desde que tenha laudo médico específico. 

• Sensibilização da comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilização do uso de máscaras para 
os estudantes com deficiência ou transtorno do espectro do autismo, dando ênfase às medidas de 
higiene e distanciamento social. 

14.7. Prover apoio aos estudantes com 
deficiência, que necessitem de ajuda, 
na execução das medidas de higiene 
pessoal e de desinfecção de seus 
equipamentos e instrumentos. 

• Apoio aos estudantes com deficiência, que necessitem de ajuda, na execução das medidas de higiene 
pessoal e de desinfecção de seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, óculos, cadeiras 
higiênicas, implantes, próteses auditivas e corporais, entre outros. 

• Orientação aos estudantes cadeirantes que constantemente tocam nas rodas, a lavar as mãos com 
frequência e utilizar sempre álcool em gel a 70%. 
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 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’s  

PESSOAS EPI’s  

Estudantes 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida) – 
observando a contraindicação para estudantes com idade inferior a 2 anos; (Item Pessoal) 

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%; (Item Pessoal) 

• Garrafinhas de água. (Item Pessoal) 

Bibliotecários ou Auxiliares de Biblioteca 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield);  

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%; (Item Pessoal) 

• Luvas descartáveis (somente para o momento da higienização do material recebido). 

Diretores 
Coordenadores 

Supervisores Pedagógicos 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield).  

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%.(Item Pessoal) 

Merendeiras 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield);  

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%; (Item Pessoal) 

ADI-I 
Porteiros/ Responsáveis 
por aferir a temperatura 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield); 

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%; (Item Pessoal) 

• Termômetro infravermelho. 

Auxiliares de Serviços Gerais 
Auxiliares de Serviços Públicos 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield); 

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%; (Item Pessoal) 

• Luvas de proteção descartáveis;  
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PESSOAS EPI’s 

Professores, Berçaristas, ADI-II 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield);  

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%.(Item Pessoal) 

Auxiliares de Educação Inclusiva  

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield);  

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%. (Item Pessoal) 

Professores das Salas de Recursos 
Multifuncionais  

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield); 

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%.(Item Pessoal) 

Secretários ou Auxiliares de Secretaria 

• Máscara de tecido ou descartável (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida); (Item 
Pessoal) 

• (*)Protetor facial (face shield); 

• Frasco individual de álcool em gel/álcool a 70%. (Item Pessoal) 

 

*  Item fornecido pela Secretaria Municipal de Educação. 

OBS: Os itens de segurança já regulamentados, serão mantidos. 
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EIXO II - ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL 

 

1. ACOLHIMENTO DE SERVIDORES, ESTUDANTES E FAMÍLIAS 

AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

1.1 Articular a integração entre as 
redes de ensino municipal, estadual 
e particular. 

• Articulação de parcerias para integração das ações e formações entre as redes de ensino municipal, 
estadual e particular. 

• Acompanhamento dos serviços prestados pela SME, SRE e escolas particulares. 

1.2 Acolher todos os servidores da 
educação, que atuam nas 
instituições escolares. 

 

• Realização, na semana anterior ao retorno às aulas presenciais, de momentos de escuta com todos os 
servidores da educação, que atuam nas instituições escolares, como forma de mapear as principais 
demandas socioemocionais vivenciadas durante a pandemia (ansiedade, medo, sensação de insegurança, 
desemprego repentino, desamparo, luto etc.), fortalecendo o emocional, a convivência e o restabelecimento 
de vínculos. 
Sugestões de temas disparadores do processo: o encontro com o novo espaço da escola, um novo mapa (a 
voz e o choro, o medo e a euforia, o conteúdo e a vida).  

1.3 Compartilhar com toda a equipe 
escolar o planejamento do 
acolhimento. 

• Planejamento dos princípios norteadores de escuta, acolhimento, paciência e empatia. 

• Elaboração de um plano de atividades, a partir da realidade local, com efetiva participação e envolvimento 
dos estudantes (grêmio, representantes de turma e outros grupos de trabalho escolar) para orientar sobre a 
convivência ética. 

1.4 Orientar todos os servidores que 
atuam nas instituições de ensino, 
quanto ao acolhimento e 
acompanhamento dos estudantes. 

• Realização de capacitação e orientação, para todos os servidores da educação que atuam nas instituições 
escolares, sobre as maneiras de acolhimento e o acompanhamento dos estudantes, na semana anterior ao 
retorno às aulas presenciais 

• Orientação aos servidores da educação sobre como realizar os momentos de escuta no cotidiano escolar. 

• Criação de programas de formação continuada de professores, visando prepará-los para esse trabalho de 
integração nas atividades remotas, presenciais e ensino híbrido. 

1.5 Realizar momentos de reflexão 
sobre os impactos socioemocionais 
do período de isolamento social. 

• Realização de orientação aos servidores sobre os impactos de uma relação quase sem contato. 
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AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

1.6 Acolher as famílias e estudantes.  • Acolhimento e reintegração social dos estudantes e suas famílias como forma de superar os impactos 
psicológicos ao longo do período de isolamento social. 

1.7 Realizar diagnóstico 
socioemocional. 

• Aplicação de questionário de diagnóstico socioemocional para conhecimento da situação da saúde 
emocional da comunidade escolar. 

1.8 Proporcionar um ambiente de 
resiliência, solidariedade e 
compaixão entre as pessoas. 

• Respeito às possibilidades, particularidades e ao tempo de adaptação à nova realidade de cada servidor e 
estudante no processo de retorno às aulas presenciais no atual contexto, atuando com empatia e 
sensibilidade. 

• Estimulação da relação de confiança mútua por meio de boa comunicação e sinceridade, reconhecendo o 
esforço realizado por cada um. 

 

2. SAÚDE EMOCIONAL   

 

2.1 Oferecer cursos de formação 
continuada para representantes de 
cada unidade escolar. 

• Realização de cursos de formação continuada para representantes de cada unidade escolar, orientados 
por servidores de outros setores públicos (CRAS, PSF, NASF e outros) ou Instituições de Ensino Superior 
(IES), com vistas a preparar multiplicadores de práticas de saúde, acolhimento social e emocional ou 
mediação de conflitos. 

• Articulação com CRAS e PSF para conversas nos espaços escolares com estudantes e formação de 
multiplicadores por meio de minicursos. 

2.2 Fornecer à comunidade escolar 
material formativo e informativo 
sobre saúde mental. 

• Divulgação na comunidade escolar de material formativo e informativo sobre saúde mental, controle 
emocional, ansiedade e aspectos de adaptação em relação ao retorno às aulas presenciais. 
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2.3 Organizar núcleos regionais de 
acompanhamento no município e 
apoio socioemocional aos 
servidores e estudantes. 

• Organização de núcleos regionais de acompanhamento no município e apoio socioemocional aos servidores 
da educação e estudantes, ao longo do ano escolar. 

• Parcerias com Instituições de Ensino Superior para atendimentos psicológicos, quando necessário. 

2.4 Oportunizar espaços de fala e 
escuta dos estudantes e famílias. 

• Aplicação ao longo do ano de questionários de diagnóstico socioemocional para acompanhamento da 
evolução da saúde emocional da comunidade escolar. 

• Realização de reuniões (presenciais ou remotas) das escolas com as comunidades, com vistas ao 
fortalecimento de vínculos e identificação de demandas socioemocionais. 

• Realização de atividades lúdicas para que os estudantes percebam a escola como um lugar agradável e 
divertido para aprender. 

• Proposição de momentos de conversas com estudantes, familiares e servidores para ouvir sobre o que 
vivenciaram e sentiram, sobre efeitos que persistem e também de boas experiências (como se cuidaram, o 
que aprenderam, como se comunicaram). 

• Manutenção do vínculo com os familiares dos estudantes, de preferência, de forma remota. 

• Organização de equipes de acolhimento em cada unidade e cada turno, como pessoas referência. 
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3 ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 

AÇÃO ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

3.3 Manter a Comissão de Volta às Aulas como 
grupo permanente de acompanhamento ao 
longo do ano de 2021. 

 

• Realização de reuniões online da Comissão de Volta às Aulas, sempre que necessário, para 
realinhamento das ações realizadas. 

3.4 Articular parcerias com serviços públicos e 
privados para atendimento das demandas, ao 
longo do ano letivo. 

• Articulação, por região, com órgãos da rede de acompanhamento no território (Conselho Tutelar, 
Escolas, CEIs, Secretaria Municipal de Esporte, PMJ, Instituições de Atendimento Educacional 
Especializado, PSF, CRAS, CREAS, CAPSi e outros). 

• Manter o Programa Busca Ativa articulado com CMDCA. 

• Articulação com as universidades (IFS incluso) com cursos de Psicologia e outros que possam 
dar suportes. 

• Parcerias com planos de saúde e IASM para atendimento psicológico aos servidores. 

• Orientações para atendimento/suporte emocional e trabalhista para servidores com problemas de 
saúde e comorbidades que, porventura, tenham que se afastar de suas atribuições funcionais. 

• Planejamento, acompanhamento dos atores do território de cada unidade escolar para trabalho 
de longo prazo de suporte e resolução de problemas. 
 

3.5 Disponibilizar cestas básicas às famílias em 
situação de vulnerabilidade social indicadas 
pelos gestores das unidades escolares. 
 

• Manutenção da distribuição de cestas básicas às famílias atendidas no CadÚnico ou 
identificadas em situação de vulnerabilidade social, pelos gestores das unidades escolares.   
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EIXO III – APOIO PEDAGÓGICO E PROJETOS 

 

1. FORMAÇÃO CONTINUADA 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

1.1. Realizar acolhimento dos gestores. • Realização de encontros de gestores organizados pela SME, em parceria com a Secretaria Municipal 
de Saúde, para refletir sobre as questões socioemocionais. 

1.2. Realizar formação continuada com a 
equipe gestora das instituições 
educacionais. 

• Realização de estudos sobre os Protocolos de Retomada das Aulas Presenciais com os gestores das 
unidades escolares (Direção, Supervisão Pedagógica, Coordenação e Professores de Referência). 

1.3. Realizar formação continuada para os 
profissionais da educação. 

• Cursos on-line com a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde. 
• Cursos on-line voltados para avaliação, metodologias de ensino (sequências didáticas, projetos etc.), 

BNCC, CRMG, o uso das tecnologias, ensino híbrido etc. 

• Desenvolvimento de estratégias de formação continuada e acompanhamento do retorno dos 
profissionais da educação, com oferta de subsídios pedagógicos, tecnológicos e emocionais sobre as 
exigências surgidas a partir da pandemia. 

1.4. Realizar formação continuada para os 
auxiliares de serviços gerais, 
merendeiras, auxiliares de serviços 
públicos e outros.  

• Cursos on-line com a Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, PROMAE, SHA e outros, 
atendendo as especificidades de cada cargo. 

1.5. Realizar formação continuada para os 
secretários, auxiliares de secretaria e 
auxiliares de biblioteca da escola. 

• Cursos on-line com a SME, Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e outros, atendendo as 
especificidades de cada cargo. 

 

 

 

 

 



 
 

Protocolo Volta às Aulas com Segurança  

Comitê Municipal Extraordinário para  
Volta às Aulas, Diante dos Impactos Causados pela Pandemia  
do Novo Coronavírus no Âmbito do Município de Poços de Caldas 

     30 

 

 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS E ESPAÇOS PEDAGÓGICOS 
 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

2.1. Organizar os tempos e espaços das 
instituições de ensino e quaisquer 
outras instituições que atendam 
estudantes em uma nova realidade, 
respeitando as peculiaridades de cada 
local. 

• Organização do atendimento aos estudantes de maneira segura, segundo orientações que constam no 
Eixo I. 

• Parceria com o Conselho Municipal de Educação e Ministério Público Municipal. 
• Realização de reuniões permanentes com os educadores para reflexão sobre o fazer pedagógico. 
• Garantia de espaços para a participação da comunidade escolar durante o processo de organização. 

2.2. Estruturar o quadro de funcionários 
disponíveis para o trabalho presencial. 

• Levantamento do Quadro de Servidores das instituições escolares para o retorno às aulas presenciais 
com segurança sanitária. 

2.3. Garantir no Calendário de 2021 um 
momento que antecede o início das 
aulas, dedicado ao acolhimento e 
planejamento coletivo dos 
educadores. 

• Organização, dentro do calendário, de um momento que antecede o início das aulas, dedicado ao 
acolhimento e planejamento coletivo dos educadores nas unidades escolares, segundo orientações do 
Conselho Nacional de Educação - CNE- e Conselho Municipal de Educação - CME. 
 

2.4. Adquirir materiais tecnológicos. • Levantamento da realidade e das demandas de cada instituição para aquisição de tecnologias 
necessárias para o ensino híbrido. 

2.5. Possibilitar a efetivação dos direitos 
de aprendizagem expressos na 
BNCC, CRMG, Currículos Municipais 
e Propostas Pedagógicas. 

• Ensino Fundamental e Médio: replanejamento das atividades pedagógicas presenciais e/ou não 
presenciais visando o desenvolvimento de competências e habilidades descritas nos referenciais 
curriculares vigentes. 

• Realização de atividades online síncronas e assíncronas, de acordo com a disponibilidade tecnológica dos 
educadores e estudantes. 

• Educação Infantil: as atividades não presenciais devem respeitar as orientações pertinentes quanto ao 
uso de tecnologias de informação e comunicação, visando a transformação dos momentos cotidianos que 
potencializam o desenvolvimento infantil e que possam trazer ganhos cognitivos, afetivos e de 
sociabilidade. 
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2.6. Organizar o revezamento de aulas 
presenciais e remotas. 

• Organização do atendimento aos estudantes, conforme critérios definidos pela equipe pedagógica de 
cada instituição, de acordo com as medidas sanitárias de segurança: 
✓ Rodízio periódico de estudantes, mantendo as mesmas turmas; 
✓ Atenção especial aos estudantes sem acesso à internet e que ficaram às margens do processo do 

ensino remoto; 
✓ Retorno presencial gradual das turmas, de forma escalonada, dos maiores para os menores; 
✓ O atendimento da Educação Infantil será organizado segundo as normas de segurança sanitária, sendo 

dividido em turmas de meio período, diariamente. 
2.7. Definir o modelo de retorno às aulas 

mais adequado para a Rede Municipal 
de Ensino, em conformidade com os 
gestores e o CME, respeitando os 
protocolos sanitários locais. 

• Organização de atividades pedagógicas de forma presencial e/ou não-presencial complementares, como 
alternativa para o cumprimento da carga horária anual. 

• Modelos de retorno de acordo com a Nota de Esclarecimentos e Orientações 03/2020 do CEE/MG: 
✓ Alternado: divisão dos estudantes em grupos que alternam a frequência no ambiente presencial; 
✓ Virtual: atividades pedagógicas não-presenciais; 
✓ Híbrido: combinação de dois ou mais modelos de retorno. 

Obs.: Nesta perspectiva, destaca-se o fazer pedagógico alicerçado por metodologias que promovam uma 
maior conexão entre os saberes do estudante com os saberes trabalhados por diferentes componentes 
curriculares, a fim de potencializar a contextualização das habilidades trabalhadas. 

2.8. Organizar tempos e espaços de 
recreio e atividades em grupos. 

• Estruturação dos momentos de recreio e atividades em grupo nos espaços educativos, estabelecendo e 
alternando a quantidade de estudantes, elaborando horários específicos, observando o protocolo de 
distanciamento e higiene e, principalmente, acompanhando estes momentos para que todos estabeleçam 
como rotina diária. 

2.9. Reorganizar as aulas de Educação 
Física, as práticas educativas e 
atividades em grupo. 

• Garantia de distanciamento entre pessoas e evitando aglomerações, contato físico e compartilhamento de 
materiais. 

2.10. Promover a inclusão dos estudantes 
com deficiência. 

• Olhar atencioso aos estudantes com deficiência, garantindo o direito de aprendizagem e condições de 
segurança. 
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3. AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E FORMATIVA 

 

 

 

2.11. Autorizar as famílias, mediante 
solicitação, a opção da permanência 
do estudante em atividade não 
presencial. 

• Cabe aos pais ou responsáveis legais, em comum acordo com a escola e com as regras estabelecidas 
pelos sistemas de ensino, a opção pela permanência do estudante em atividade não presencial, mediante 
assinatura de termos de compromisso pelo cumprimento das atividades e avaliações previstas no 
replanejamento curricular. 

2.12. Construir um plano de trabalho para 
os estudantes do grupo de risco, 
respeitando suas peculiaridades. 

• Construção de um plano de trabalho domiciliar ou remoto para os estudantes do grupo de risco para que 
possam desenvolver suas atividades na segurança de seus lares. 

• Recomenda-se que o retorno às atividades presenciais de estudantes pertencentes ao grupo de risco seja 
feito mediante decisão conjunta da família e de uma autoridade médica, sem prejuízo do 
acompanhamento das atividades educacionais daqueles que permanecerem em isolamento domiciliar. 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

3.1. Realizar Avaliação Diagnóstica da 
aprendizagem dos estudantes para 
apoiar e orientar o trabalho 
pedagógico. 

• Aplicação de instrumentos avaliativos diversificados como a escrita, oralidade, desenhos, entre outros, com 
base no que foi trabalhado remotamente, referente ao Currículo Mínimo (organizado pela SME), BNCC e 
CRMG. 

• Análise dos resultados da Avaliação Diagnóstica com a Equipe Pedagógica. Cabe ao gestor de cada 
unidade favorecer momentos para esta análise, que poderão ser individuais ou coletivos. 

• Mapeamento das dificuldades e lacunas de aprendizagem, identificadas em cada turma/estudante. 
• Realização de reuniões com os educadores para reorganização da Proposta Pedagógica das unidades 

escolares, a partir das diretrizes curriculares vigentes e dos resultados das avaliações diagnósticas, 
priorizando projetos interdisciplinares, no sentido de implementar o modelo híbrido, na alternância das 
atividades remotas e presenciais. 

• Reorganização das atividades educacionais necessárias à promoção dos estudantes com deficiência, com 
qualidade e equidade, mediante recursos, métodos, estratégias e intervenções, tanto para o processo de 
ensino-aprendizagem, como para o sistema de avaliação. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

3.2. Utilizar os resultados das 
avaliações formativa e diagnóstica 
para orientar programas de 
recuperação da aprendizagem 
presencial ou não presencial. 

• Realização de replanejamento pedagógico e curricular, conforme os resultados das avaliações formativa e 
diagnóstica, para orientação dos programas de recuperação da aprendizagem, ao longo do ano letivo. 
 

 

4. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL PERMANENTE DA APRENDIZAGEM 
 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

4.1. Garantir atenção ao planejamento 
didático pedagógico. 

• Realização de atividades que possibilitem uma transição tranquila entre as rotinas vivenciadas em casa 
para uma nova rotina escolar, cuidando dos aspectos psicoemocionais e das condições de oferta de 
escolaridade. 
 

4.2. Organizar estratégias de 
comunicação permanente com 
pais ou responsáveis. 

• Orientação quanto aos protocolos para o retorno dos estudantes ao ambiente escolar, explicitando as 
responsabilidades da escola e da família. 

• Proposta de comunicação permanente com as famílias para acompanhamento mútuo sobre 
encaminhamentos, decisões tomadas, importância da parceria com a escola, para que os estudantes 
desenvolvam comportamentos positivos de autocuidado, prevenção, responsabilidade e compromisso com 
os estudos. 
 

4.3. Realizar acompanhamento 
permanente do processo de 
ensino-aprendizagem. 

• Utilização de avaliação processual e mecanismos de acompanhamento que contemplem os direitos e 
objetivos essenciais de aprendizagem. 
 

4.4. Elaborar Plano de Intervenção 
Pedagógica a partir dos resultados 
obtidos. 

• Estruturação da rotina semanal com tempos de recuperação contínua e de consolidação do currículo do ano 
escolar em curso. 

• Organização dos tempos, espaços, objetivos, recursos e estratégias de ensino. 
• Utilização de metodologias diferenciadas, priorizando os estudantes com dificuldade de aprendizagem.  
• Apoio da Sala de Recursos Multifuncionais para os estudantes com deficiência. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

4.5. Organizar o processo de 
recuperação de aprendizagem. 

• Elaboração de um Plano de Recuperação da aprendizagem através de atividades complementares 
ofertadas por professores no próprio turno e/ou contraturno. 

• Articulação de ações pedagógicas entre profissionais da escola (Gestores, professores, supervisão 
pedagógica e Sala de Recursos Multifuncionais) com vistas à superação das lacunas de aprendizagem e 
desenvolvimento. 

4.6. Monitorar o processo permanente 
de Busca Ativa, dando visibilidade 
às ações voltadas ao engajamento 
do estudante nos estudos e à 
manutenção do seu vínculo com a 
escola. 

• Realização de busca ativa constante de estudantes, especialmente dos grupos de maior vulnerabilidade. 
• Acompanhamento da frequência dos estudantes por meio de registros específicos, procurando evitar o 

abandono e a evasão escolar e acionando os órgãos competentes quando necessário. 
 

 

 

5. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

5.1. Investir em atividades que 
possibilitem uma transição tranquila 
entre as rotinas vivenciadas em 
casa para uma nova rotina escolar. 

• Realização de atividades que possibilitem uma transição tranquila entre as rotinas vivenciadas em casa 
para uma nova rotina escolar, cuidando dos aspectos psicoemocionais e das condições de oferta de 
escolaridade. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

5.2. Realizar a Avaliação Diagnóstica 
para a Educação Infantil de maneira 
a atender as especificidades do 
segmento. 

• Na Educação Infantil, a avaliação é um instrumento de compreensão da fase de aprendizagem e 
desenvolvimento em que o estudante se encontra, sem caráter para a promoção ao Ensino Fundamental.  
Deve ocorrer de forma processual e holística, conduzida pelo educador, com caráter investigativo e 
mediador, na interação com o estudante, de modo que sejam utilizados múltiplos registros. 

• Escuta da família sobre o estado de saúde e mudanças de comportamento e aprendizagens dos estudantes 
em casa. 

• Observação e registro (ficha, relatório, portfólio) pelos educadores, sobre o comportamento e 
desenvolvimento dos estudantes no cotidiano escolar e interações em diferentes ambientes. 

• A interação entre pares, estudantes e educadores deve acontecer de acordo com os protocolos sanitários. 

5.3. Garantir atenção ao planejamento 
didático pedagógico. 

• A ação pedagógica será norteada pelas orientações da BNCC, CRMG e Currículo Referência da Educação 
Infantil de Poços de Caldas, priorizando atividades de estímulo cognitivo, socioemocional, espaços para 
brincadeiras e estimulação de atividades específicas propostas nos campos de experiências, preservando 
assim os direitos de aprendizagem. 

• Atividades não presenciais: para estudantes de 0 a 3 anos recomendam-se atividades de estímulo, leitura 
de textos pelos adultos, jogos e músicas infantis, oferecendo-lhes algum tipo de orientação concreta. Além 
disso, para estudantes de 4 e 5 anos acrescentam-se atividades em meios digitais, quando possível, 
transformando os momentos cotidianos em espaços de interação e aprendizagem que fortaleçam o vínculo 
e potencializem dimensões do desenvolvimento infantil que possam trazer ganhos cognitivos, afetivos e de 
sociabilidade. 

5.4. Planejar ações de suporte 
pedagógico às famílias. 

• Orientações às famílias cujos estudantes necessitem ficar em casa sobre rotinas e atividades relacionadas 
aos objetivos de aprendizagem de sua fase de desenvolvimento, como explorar o ambiente doméstico 
(cores, formas, quantidades etc.), habilidades motoras e lúdicas.  

• Fortalecimento dos vínculos por meio da comunicação e interação dos professores com as famílias. 
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6. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 
6.1.  Garantir os direitos dos 

estudantes atendidos pela 
Educação Especial 

 

• O retorno dos estudantes com laudo médico de deficiência, segue as mesmas orientações direcionadas aos 
demais estudantes, salvo se pertencerem ao grupo de risco. 

• Realização de Avaliação formativa e diagnóstica da aprendizagem dos estudantes, bem como dos impactos do 
período de isolamento social no desenvolvimento de cada um deles. 

• O planejamento de ensino a ser desenvolvido no retorno às atividades presenciais, deverá considerar: 
✓ Estudo de Caso dos estudantes;  
✓ Relatório de Acompanhamento Pedagógico do estudante realizado durante o isolamento social anexo ao 

Plano de Desenvolvimento do Aluno - PDA, garantindo a sua continuidade pós-retorno;  
✓ Avaliação Diagnóstica, conforme orientações gerais, direcionadas aos demais estudantes;  
✓ Atenção às medidas específicas de prevenção ao contágio da Covid-19, direcionadas ao público da 

educação especial. 
 

7. EDUCAÇÃO INTEGRAL E PROGRAMA MUNICIPAL DA JUVENTUDE – PMJ 

AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

7.1. Realizar formação continuada 
com a equipe de Professoras 
Referência das unidades do PMJ. 

• Realização de estudos sobre os Protocolos de Retomada das Aulas Presenciais. 

• Planejamento conjunto entre Gestores Escolares e Professores de Referência para conciliar estratégias da 
reabertura escolar aos princípios da Educação Integral. 
 

7.2. Acolher e orientar as famílias e 
estudantes com relação aos 
protocolos sanitários e de saúde. 

• Momentos de orientações aos estudantes sobre as medidas de biossegurança, de acordo com disposto pelas 
autoridades sanitárias. 

• Desenvolvimento da escuta ativa visando o acolhimento emocional, o cuidado com o corpo e o 
desenvolvimento cognitivo. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

7.3.  Refletir coletivamente sobre os 
aprendizados trazidos pela 
pandemia e o papel da Educação 
Integral neste período. 

 

• Garantia da identidade do PMJ como promotor de políticas de redução de vulnerabilidade, assegurando a 
participação e a escuta dos envolvidos, considerando como se sentem, quais são suas expectativas, como 
podem contribuir com o planejamento e, sobretudo, quais são as demandas mais urgentes, reconhecendo e 
validando o estudante em todas as suas dimensões: física, intelectual, social, emocional e simbólicas, 
assegurando as atividades lúdicas e outras.  (Lei Municipal Nº 8.991 de 14 de maio de 2014). 

• Redirecionamento das atividades, adequando a proposta de trabalho do PMJ e Educação Integral, 
considerando os limites impostos pelo contexto atual e pós-pandêmico. 

• Articulação de projetos em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, Esportes e de Promoção Social 
(CRAS, CREAS e outros), visando a constituição de uma rede de direitos e proteção fundamentais dos 
estudantes e suas famílias, como a segurança alimentar, a prevenção ao contágio do Covid-19 e atenção aos 
aspectos socioemocionais de todos os envolvidos. 

7.4. Adquirir materiais escolares 
básicos para evitar o 
compartilhamento de objetos. 

• Levantamento da realidade e das demandas de cada unidade do PMJ, para que sejam providenciados 
materiais escolares básicos e mobiliário, com a finalidade de evitar o compartilhamento de objetos e materiais, 
conforme as normas sanitárias. 

7.5. Organizar tempos e espaços das 
atividades coletivas ou 
individuais, dentro e fora da 
unidade. 

• Reestruturação das atividades coletivas nos espaços educativos (atividades físicas, teatro, dança, visitas e 
estudo do meio etc.), elaborando horários específicos e determinando quantidade de profissionais e estudantes 
por atividade, seguindo os protocolos sanitários de distanciamento e estabelecendo uma rotina saudável. 
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AÇÕES ESTRATÉGIAS /ORIENTAÇÕES 

7.6. Elaborar e implementar Plano de Intervenção 
Pedagógica para os estudantes, tendo como 
base o processo de avaliação diagnóstica da 
aprendizagem desenvolvido pelas escolas. 

 

• Acesso ao mapeamento feito pelas escolas das dificuldades e lacunas de aprendizagem 
identificadas em cada estudante que frequenta o PMJ. 

• Integração do Professor de Referência com a equipe pedagógica das escolas dos estudantes 
atendidos para a realização de um trabalho de parceria entre as instituições envolvidas, com 
ênfase no aspecto cognitivo. 

• Diálogo constante com a escola a respeito das dificuldades e aprendizagens, visando garantir o 
aprendizado do estudante, priorizando aqueles que não tiveram condições de realizar o acesso 
remoto.  

• Utilização de metodologias diferenciadas a partir de estudos de caso dos estudantes que 
apresentam dificuldade de aprendizagem, levando em consideração a multidimensionalidade das 
desigualdades que atravessam a sua trajetória escolar. 

7.7. Realizar acompanhamento permanente do 
desenvolvimento integral do estudante.  

• Planejamento de momentos que contemplem o cuidado com aspectos emocionais, físicos e 
sociais, para além dos prejuízos cognitivos, implementando uma proposta de educação atrelada 
ao cuidado e inclusão. 
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