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1. APRESENTAÇÃO 

Em dezembro de 2019, foi detectado em Wuham, província de Hubei, na China, casos 

de uma aparente pneumonia, identificada cientificamente como SARS-COV-2, o novo 

coronavírus, rapidamente intensificou-se, sendo considerado uma pandemia de alto grau de 

transmissibilidade. O vírus causador da doença, identificado como Covid-19, impactou 

significativamente o cotidiano da população mundial em diferentes situações de complexidade. 

Os empecilhos causados pela pandemia de Covid-19 são perceptíveis no cenário social 

atual, não apenas como um problema epidemiológico nos países drasticamente atingidos, mas 

com impactos diretos em uma série de atividades humanas, devido as regras de distanciamento 

social implementadas por diversos países, determinando a adequação de medidas preventivas 

de transmissão e contaminação do vírus por parte dos órgãos governamentais envolvidos. 

Diante do exposto, a Prefeitura Municipal de Amajarí, através da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto, com anuência da Secretaria Municipal de Saúde e demais 

órgãos municipais, elaborou este Plano de Retorno às aulas, cujo objetivo é subsidiar o 

planejamento das unidades escolares nos processos que envolvem o retorno às aulas nos 

formatos “híbrido presencial com escalonamento de alunos e/ou ensino remoto”, 

contemplando aspectos administrativos, pedagógicos, psicossociais e sanitários. 

Para continuidade progressiva das atividades educacionais nesses formatos, deve-se 

priorizar a atenção as situações de vulnerabilidade social, considerando a variação das 

condições sanitárias no município de Amajarí, direcionadas a partir do mapa de risco do 

governo do estado de Roraima e das medidas de segurança sanitária indicadas pelos órgãos 

competentes. 

Visando o alcance de um método apropriado de continuidade das atividades didáticas-

pedagógicas, para disponibilizar acesso aos direitos de aprendizagens dos alunos da rede 

municipal de ensino, faz-se necessário o uso de estratégias que permitam alternar atividades 

presenciais e não presenciais, com base em diferentes formatos de ensino, considerando as 

condições de acesso as unidades escolares, no que diz respeito as medidas protetivas à 

contaminação viral. 

O uso das atividades pedagógicas adequadas as situações atípicas encontram-se 

alicerçadas em legislações de âmbito nacional, estadual e municipal, que amparam tais 

possibilidades, conforme previsto na Resolução CNE/CP Nº 02, de 10 de dezembro de 2020, 
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Parecer CNE/CP Nº: 05/2020, Parecer CNE/CP Nº: 19/2020, Resolução CEE/RR Nº 29, de 17 

de dezembro de 2020, Resolução CEE/RR Nº 11, de 04 de março de 2021, Portaria Municipal 

Nº 007, de 01 de junho de 2020, e o Decreto Municipal Nº 118, de 14 de abril de 2021. 

Recomenda-se que as Instituições de Ensino constituam um comitê local com até 3 (três) 

membros voluntários da comunidade escolar, sendo, 1 (um) membro da gestão da escola, 2 

(dois) membros dos demais profissionais de educação lotados nas respectivas unidades 

escolares. Esse colegiado possui a responsabilidade de averiguação das medidas de prevenção 

e controle das condições sanitárias das escolas. A composição será definida pela gestão escolar, 

sendo os membros indicados para participação. 

Vale ressaltar que este documento não almeja ser totalitariamente prescritivo, as 

orientações e recomendações foram contextualizadas, observando a situação local do município 

sem esquecer a diversidade das realidades existentes no Brasil. Ressaltamos ainda, que o 

documento pode ter modificações de acordo com as necessidades que poderão surgir no 

decorrer do processo, por solicitação das autoridades de fiscalização e controle. 

 

2. MEDIDAS DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO À COVID-19 

2.1 MEDIDAS COLETIVAS 

 Priorizar o uso dos equipamentos de proteção individual – EPIs; 

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

 Garantir adequada comunicação visual, com cartazes e/ou avisos de proteção e 

prevenção de risco à COVID-19; 

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

individual. 

 

2.2 MEDIDAS INDIVIDUAIS 

 Utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma a cobrir a boca 

e o nariz; 

 Seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse e espirros; 

 Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel 70%; 

 Evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços; 

 Respeitar o distanciamento de pelo menos 1m (um metro) entre você e outra pessoa; 
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 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, talheres, materiais de escritórios, 

livros e afins. 

 

3. MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA NOS AMBIENTES E ESPAÇOS 

ESCOLARES 

3.1 ENTRADA NAS ESCOLAS 

 Uso obrigatório de máscaras de proteção facial, por todos os docentes, discentes, 

servidores, pais ou responsáveis, para acesso e permanência nas dependências escolares; 

 Controle fiscalizado de entrada e saída, com limitação de acesso; 

 Realizar medição de temperatura de todos, mediante termômetro infravermelho sem 

contato, na entrada da escola, ficando vedado o acesso daqueles que apresentarem 

quadro febril acima de 37,5ºC; 

 Disponibilização de recipiente com álcool gel 70%, preferencialmente com 

acionamento por pedal; 

 Expor nas escolas, cartazes ou avisos com orientações sobre medidas de proteção e 

prevenção de risco à Covid-19. 

 

3.2 SALAS DE AULAS E SALAS ADMINISTRATIVAS 

 Uso obrigatório de máscaras de proteção facial; 

 Fazer uso de materiais de expediente ou equipamentos de forma individual, evitando o 

compartilhamento; 

 Fornecer dispenser de álcool gel; 

 Garantir o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1m (um metro); 

 Proceder a limpeza das salas a cada troca de turno. 

 

3.3 ESPAÇOS DE USO COLETIVO (PÁTIOS E CORREDORES) 

 Disponibilizar lixeiras com tampas e acionamento por pedal; 

 Incentivar o uso de garrafas individuais para tomar água; 

 Para evitar aglomerações liberar escalonadamente as turmas nos horários de intervalo e 

saída; 
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 pátios e espaços sociais podem ser utilizados alternativamente para as atividades 

escolares seguindo as regras de distanciamento; 

 Sinalizar o piso com marcações 1m (um metro). 

 

3.4 COPAS E REFEITÓRIOS 

O respeito pelas medidas de distanciamento físico de, no mínimo, 1m (um metro) entre 

cada pessoa se aplica a todos os contextos e espaços: tempos de trânsito, circulação e 

distribuição de refeições. Será necessário definir horários separados para refeições nos turnos, 

de modo a evitar aglomeração de estudantes. Se for impossível estabelecer distanciamento nos 

refeitórios de acordo com as prescrições anteriores, o lanche poderá ser feito na sala de aula, 

sob a supervisão de um adulto, de acordo com as regras de higiene e demais cuidados: 

 Organizar a lavagem das mãos antes e após cada refeição; 

 Garantir que a equipe use máscara e lave as mãos após cada contato, ao ajudar os 

estudantes a fazer as refeições; 

 Limpar as mesas e cadeiras após as refeições; 

 Planejar como distribuir a água para limitar o contato;  

 Gerenciar os materiais coletivos (bandejas, talheres, jarras de água etc.) para limitar o 

contato; 

 Utilizar pratos e talheres devidamente higienizados; 

 Manter o refeitório em constante ventilação e caso não seja possível, o mesmo deve ser 

ventilado antes e depois do uso, abrindo as janelas, por exemplo, ou assegurar uma 

ventilação adequada. 

 Descartar os resíduos em lixeiras com tampa e acionamento por pedal, revestidas com 

sacos plásticos, que devem ser retirados diariamente ou sempre que necessário; 

 Lembrar, por meio de informes orais diários, os gestos de barreira e distanciamento para 

os estudantes no início de cada refeição e, em particular, sobre não compartilhar 

alimento, água ou utensílios de mesa (pratos, talheres, cumbucas e copos). 

3.5 BANHEIROS E SANITÁRIOS 

Os banheiros são ambientes de muita circulação na escola. Por esse motivo, o cuidado 

com eles deve ser redobrado e seu uso deve ser controlado para evitar aglomerações. Não 

pode faltar material para higiene. Cuidados que devem ser adotados: 
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 Gerenciar o fluxo de estudantes para os banheiros (saída e retorno à sala de aula);  

 Acompanhar se os estudantes lavaram as mãos antes e depois de usar o banheiro; 

 Orientar os estudantes a fechar a tampa dos sanitários antes de acionar a válvula da 

descarga, evitando a formação de aerossóis e contaminação do ambiente; 

 Garantir uma limpeza diária completa e desinfecção regular de superfícies 

frequentemente tocadas; 

 Garantir o descarte do lixo sempre que necessário. 

 

4. FORMATOS DE EDUCAÇÃO 

A educação enquanto área do conhecimento, está sempre se atualizando perante o 

avanço científico e tecnológico, possibilitando novas possibilidades e vertentes de atuação. 

Dentre essas inovações destaca-se o ensino híbrido, que conforme Bacich (2020) 

elucida: 

 

É uma abordagem pedagógica que envolve momentos/atividades presenciais e a 
distância. As atividades devem ser complementares, de modo a favorecer o 
desenvolvimento do estudante, a personalização da aprendizagem e a promoção de 
sua autonomia. O ideal é que as atividades a distância sejam online, mas não é 
obrigatório que seja assim. (BACICH, 2020). 
 

Em relação a metodologia de ensino supracitada a autora pondera ainda que: 

 
No ensino híbrido o conteúdo presencial precisa estar alinhado ao conteúdo remoto, 
online de preferência. Dentro desse contexto, é possível ter várias abordagens: 
projetos, rotação por estações, sala de aula invertida. São várias as metodologias. Mas 
a abordagem é conectar o que o aluno faz online ou remotamente, com o que ele faz 
presencialmente. (BACICH, 2020) 
 

Nesse sentido, Bacich (2020) diferencia a educação a distância do ensino remoto, 

difundido durante o isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19. Logo que 

esclarece: 

A educação a distância é uma modalidade prevista em lei, que possui uma organização 
e uma estrutura de funcionamento específico, que envolve conteúdo pedagógico 
elaborado especialmente para atender a este formato. O ensino remoto é um formato 
implantado no contexto da pandemia em que o aluno não frequenta a escola e as aulas 
são entregues em diferentes formatos (online em ambientes virtuais de aprendizagem, 
via TV, rádio, WhatsApp e impressos). Neste caso, a aula acontece remotamente, 
longe do espaço físico da escola. (BACICH, 2020) 
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 Sendo assim, pode-se afirmar que as metodologias de ensino, sob a ótica dos variados 

formatos e possibilidades de utilização, vêm a corroborar com o planejamento adequado as 

necessidades das instituições e o seu alunado. 

 

5. ATENDIMENTO AS MODALIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL E EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Em virtude da segurança dos estudantes incluídos nesses quesitos, informamos que não 

haverá, nesse primeiro momento, o retorno presencial dos alunos da Educação Infantil (Creche, 

1º e 2º períodos) e dos alunos com necessidades educacionais especiais, advertimos que estamos 

nos adequando para brevemente fornecer um melhor atendimento aos nossos discentes, 

respeitando suas condições educacionais. Com isso, os alunos continuarão sendo atendidos de 

forma remota, para garantia das atividades pedagógicas inerentes ao ensino-aprendizagem do 

público elencado. 

Quando do momento adequado para o retorno desses alunos, indicamos as seguintes 

recomendações: 

A Educação Infantil é fase das primeiras descobertas, da curiosidade, do cuidar, do 

brincar e da aprendizagem com afeto. Essa modalidade possui muitas especificidades, trazendo 

à luz a necessidade de elaboração de recomendações direcionadas, que abarcam a rotina das 

crianças dessa etapa. O retorno às aulas presenciais nos estabelecimentos de educação infantil 

requer atenção especial e exige integração dos profissionais de educação e das famílias para 

que as orientações e informações sejam compartilhadas de forma eficiente. 

O contato dos profissionais da educação com as crianças dessa faixa etária é de muita 

proximidade, o que exige redobrar os cuidados já recomendados. Cabe destacar que é 

contraindicado o uso de máscaras por crianças com idade inferior a três anos e por aquelas que 

apresentem dificuldade em removê-la adequadamente. Como regra, brinquedos, trocadores (em 

creches) e os espaços comuns devem ser higienizados com maior frequência, logo após o uso. 

Materiais que não possam ser higienizados não devem ser utilizados para atividades 

pedagógicas ou lúdicas. 

Além disso, torna-se necessário no atendimento a modalidade Educação Infantil: 
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 Utilizar recursos lúdicos para sinalizar as rotas a serem seguidas pelas crianças, para 

ensiná-las sobre as distâncias que precisam respeitar e sobre bons hábitos de saúde e de 

higiene; 

 Reforçar, por meio de músicas ou brincadeiras, a maneira correta de tossir ou espirrar; 

 Buscar variações de brincadeiras dirigidas, individuais e coletivas que possam ser feitas 

a distância, tais como mímicas, peteca, corrida de obstáculos, entre outras; 

 Proporcionar uma roda de conversa sobre o coronavírus (respeitando-se o 

distanciamento), deixar que as crianças demonstrem suas dúvidas, seus medos e suas 

impressões acerca do tema; o(a) professor(a) deve ter uma escuta atenta para aproveitar 

ao máximo as manifestações das crianças, explorando as mais diversas temáticas que 

sejam produzidas; 

 Fornecer informações constantes e de qualidade aos familiares e profissionais da 

educação infantil sobre medidas de segurança relativas à Covid-19, evitando a 

proliferação de notícias falsas sobre a pandemia; 

 Disponibilizar materiais e orientações aos pais ou responsáveis sobre a realização das 

atividades educacionais com as crianças; 

 Evitar juntar crianças de turmas diferentes, trabalhando sempre com pequenos grupos 

fixos; 

 Disponibilizar apoio psicossocial aos alunos e profissionais da educação; 

Quando do retorno dos alunos com necessidades educacionais especiais, recomenda-se 

as seguintes orientações: 

 Nas escolas, os alunos deverão manter distância mínima de 1 metro entre eles; 

 Crianças e jovens com deficiência que apresentarem dificuldades ou impossibilidade 

para a execução da lavagem e desinfecção adequada das mãos, precisarão receber apoio 

de um profissional; 

 Estudantes que usam cadeiras de rodas e constantemente tocam essas rodas devem lavar 

as mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar luvas descartáveis e 

terem sempre álcool gel à sua disposição; 

 Equipamentos como bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes, próteses auditivas 

e corporais merecem atenção e cuidados especiais; 
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É importante destacar que uso de máscaras por estudantes com necessidades 

educacionais especiais requerem avaliação caso a caso. Algumas situações abaixo ilustram a 

complexidade que envolve a questão: 

 O uso do acessório prejudica a socialização de alunos com deficiência auditiva, 

especialmente os que praticam leitura labial ou se comunicam por língua de sinais. Uma 

possível solução é adotar o uso de máscaras transparentes ou flexibilizar o uso para esses 

estudantes, seus professores, intérpretes de línguas de sinais e colegas de classe em 

algumas ocasiões, sempre mantendo o distanciamento social indicado; 

 O uso de máscara pode representar maior dificuldade de tolerância para alunos com 

transtornos do espectro autista. Nesses casos, o uso deve ser flexibilizado, seguindo as 

demais medidas de higiene e distanciamento social; 

 Alunos que tenham movimentos dos membros superiores reduzidos e não conseguem 

remover a máscara sozinhos, não devem ser obrigados a usá-las, uma vez que há risco 

de sufocamento. 

 

6. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

Ao iniciar com o retorno das atividades pedagógicas presenciais nas escolas urbanas, do 

campo e indígenas, alguns cuidados deverão ser observados, e periodicamente destacados para 

os estudantes e a comunidade escolar como um todo. 

As aulas presenciais, que no primeiro momento acontecerão nas escolas que atendem 

do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, terão duração de 2:30h (duas horas e trinta minutos), 

sendo 2 horas destinadas as atividades pedagógicas e 30 minutos destinados ao intervalo, 

alimentação escolar e escala para saída dos alunos, respeitando sempre, o distanciamento 

mínimo de 1m (um metro) entre eles. Acrescidas de atividades complementares em formato 

remoto, com encaminhamento impresso para complementação da carga horária letiva. 

Nas escolas com número considerável alto de matrículas por turmas, as aulas ocorrerão 

de maneira escalonada semanalmente, por dois grupos, estabelecidos de acordo com as 

especificidades de capacidade física de cada escola. A divisão deverá ser feita seguindo a ordem 

das matrículas iniciais das turmas, sendo que, o primeiro grupo receberá atendimento de forma 

presencial, enquanto o segundo não-presencial, com posteriores trocas nas semanas 

subsequentes. 
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Para exemplificação do funcionamento das aulas nas escolas com número de matrículas 

por turmas considerável alto, segue de acordo com o Quadro I - Com Escalonamento de Alunos, 

logo abaixo. 

 
Quadro I - Com Escalonamento de Alunos. 

Escolas com Número de Matrículas por Turmas Considerável Alto 

Grupo Formato das Aulas 1ª Semana Formato das Aulas 2ª Semana 

1 Presencial (2:30h) + atividades remotas Não-Presencial (remoto) 

2 Não-Presencial (remoto) Presencial (2:30h) + atividades remotas 

  Fonte: Adaptado do Plano de Retorno 

 
Adverte-se que as escolas que possuem turmas com número de matrículas apropriada 

ao distanciamento mínimo de 1m (um metro) entre os alunos, estão isentas de escalonamento, 

passando a ter aulas em formato presencial contínuo todos os dias letivos, com 2:30h (duas 

horas e trinta minutos) a partir do retorno presencial, acrescidas de atividades em formato 

remoto, para complementação da carga horária letiva. Conforme ilustra o Quadro II - Sem 

Escalonamento de Alunos, logo abaixo: 

 
Quadro II - Sem Escalonamento de Alunos. 

Escolas com Número de Matrículas Apropriado ao Distanciamento Mínimo 

Grupo Formato das Aulas 

Único Presencial Contínuo (2:30h) + atividades remotas  

Fonte: Adaptado do Plano de Retorno 

 
Ressalta-se que serão encaminhados aos pais e/ou responsáveis por alunos regularmente 

matriculados na rede municipal, termos de responsabilidade para permitir que os alunos 

frequentem as aulas presenciais. E com relação aos pais e/ou responsáveis que não se sintam 

seguros quanto ao retorno às aulas presenciais, não será obrigatória a presença física dos alunos, 

passando a terem, com isso, aulas de forma remota, para continuidade do atendimento 

pedagógico. Cabendo então, aos responsáveis pelos estudantes a retirada das atividades, de 

forma planejada, seguindo um cronograma de entrega e devolução elaborado pela escola. 

Recomenda-se ainda: 
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 Monitorar a presença dos alunos na volta às aulas e, dessa forma, evitar o aumento de 

evasão escolar dessas crianças e adolescentes; 

 Manter os estudantes motivados e envolvidos com a sua aprendizagem; 

 Promover momentos de acolhimento para que os alunos possam compartilhar entre si 

seus sentimentos e pensamentos diante da situação pandêmica, garantindo que seu 

estado emocional seja respeitado;  

 Privilegiar, com planejamento, atividades nas áreas externas, espaços mais amplos e 

arejados (pátios, jardins) e em regime rotativo dos grupos, fazendo no chão as devidas 

marcações de distanciamento entre os alunos. 

6.1 PLANEJAMENTO DAS AULAS 

Cabe aos professores realizar sob orientação da coordenação pedagógica das escolas o 

planejamento das aulas nos formatos presenciais e não-presenciais, as instituições que não 

possuem coordenador(a) pedagógico(a) serão orientadas pela equipe técnica pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, observando as etapas da educação 

básica partícipes, a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, bem como os campos de 

experiências e os componentes curriculares relacionados. 

Recomenda-se que as aulas de 1º ao 5º ano do ensino fundamental sejam planejadas 

com prioridade para os componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática, enquanto 

os demais devem ser trabalhados de forma interdisciplinar. É válido considerar nos ciclos de 

ensino, os documentos norteadores do currículo escolar para o ensino-aprendizagem: o 

Documento Curricular de Roraima (DCRR), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e/ou 

utilizando-se, com cautela, dos recursos e materiais didáticos do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), prezando assim, pela garantia de assimilação dos objetos de conhecimento e 

habilidades contempladas, de acordo com a realidade local dos alunos da rede municipal. 

6.2 PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS E RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Para procedimentos relativos ao registro das avaliações bimestrais e da recuperação da 

aprendizagem, a gestão escolar, a coordenação pedagógica, a secretaria escolar e os professores, 

deverão seguir o estabelecido no Decreto Municipal nº 118/2021, publicado em 16 de abril de 

2021 e demais orientações da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 
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Faz-se necessário que no retorno às aulas presenciais sejam realizadas avaliações 

diagnósticas, sendo que, possibilitam identificar as dificuldades específicas dos estudantes na 

assimilação do conhecimento, e quais os conteúdos do currículo apresentam necessidades de 

adequações para a efetiva aprendizagem, servindo de instrumento para o professor e a 

coordenação/orientação pedagógica traçar estratégias de intervenção (recuperação, reforço ou 

atividades complementares) para cada ano/série/aluno, considerando os conhecimentos 

adquiridos no período de aulas remotas. 

Aos alunos do 1º ao 5º ano deverão ser aplicadas avaliações no retorno às aulas 

presenciais nas 3ª e 4ª semanas, no formato impresso, dos componentes curriculares Língua 

Portuguesa e Matemática, que terão como objetivo, aferir o desempenho dos alunos no processo 

de aprendizagem do código alfabético da língua oficial do Brasil, bem como, a capacidade de 

leitura, interpretação e produção de textos, aspectos fundamentais para a alfabetização e o 

letramento. E aferir o desempenho dos alunos no processo de aprendizagem do cálculo, seus 

princípios e conceitos essenciais. Ambos, condizentes com os ciclos de ensino correspondentes. 

Aos alunos do 6º ao 9º ano deverão ser aplicadas avaliações no retorno às aulas 

presenciais nas 3ª e 4ª semanas, no formato impresso, dos componentes curriculares 

contemplados, que terão como objetivo, aferir o desempenho dos alunos no processo de 

compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade, em acordo com o Art. 32 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira (LDB 9.394/1996), ponderando-se cada ciclo de ensino e a 

realidade de vivência dos alunos. Conforme exemplifica a ilustração que segue: 

 
Quadro III – Avaliação Diagnóstica 

Componente Curricular Etapas de Ensino Aplicação 

Língua Portuguesa 1º ao 9º ano 3ª e 4ª semana de retorno 

Matemática 1º ao 9º ano 3ª e 4ª semana de retorno 

Ciências 6º ao 9º ano 3ª e 4ª semana de retorno 

História 6º ao 9º ano 3ª e 4ª semana de retorno 

Geografia 6º ao 9º ano 3ª e 4ª semana de retorno 

Arte 6º ao 9º ano 3ª e 4ª semana de retorno 

Espanhol 6º ao 9º ano 3ª e 4ª semana de retorno 

    Fonte: Adaptado do Plano de Retorno 
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Com isso, será possível diagnosticar nos discentes do ensino fundamental as 

aprendizagens já adquiridas, ou que precisam ser alcançadas, para nortear o planejamento das 

aulas e as estratégias para alcance das habilidades indispensáveis, em acordo com às 

necessidades individuais dos estudantes. 

 

7. DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Devem seguir as medidas de biossegurança para sala de aula, acrescido dos itens abaixo. 

 Garantir distanciamento de no mínimo 1m (um metro) nas aulas interativas; 

 NÃO realizar atividades que gerem contato físico entre alunos ou entre alunos e 

professores; 

 Compreender o estado emocional dos estudantes e as sequelas do distanciamento social 

e possíveis perdas de familiares e amigos. 

 Não se recomenda atividades coletivas e de contato físico, como: futsal, handebol, 

voleibol, basquetebol, danças em pares ou grupos, lutas com contato etc. Não é 

recomendada qualquer atividade que não seja possível realizar sem o distanciamento 

social recomendado 1m (um metro). 

 Evitar o compartilhamento de objetos e materiais esportivos como bolas, cordas, 

colchonetes etc. Se utilizados higienizá-los com álcool e solicitar que os estudantes 

lavem as mãos e usem álcool gel. 

 Evitar os jogos de tabuleiro, tênis de mesa, pebolim ou qualquer esporte de mesa que 

possa promover aglomeração e compartilhamento de material. Se utilizados higienizá-

los com álcool e solicitar que os estudantes lavem as mãos e usem álcool gel. 

 Sinalização para delimitar o espaço que os estudantes utilizarão durante as aulas de 

Educação Física. Respeitando o distanciamento e espaço para circulação. 

 É possível realizar atividades adaptadas sem contato físico, respeitando o 

distanciamento social recomendado de forma individual, como por exemplo, em 

ginástica geral privilegiar a vivência de alguns elementos da ginástica; brincadeiras e 

jogos, como por exemplo: morto-vivo, mímica, estátua, movimentos básicos das danças, 

brinquedos cantados, etc; 

 É possível realizar alongamento e relaxamento. 

 Privilegiar a prática de atividades físicas ao ar livre. 
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 Privilegiar atividades de baixa intensidade. 

 De maneira geral, as atividades práticas devem contemplar a experimentação individual, 

não compartilhar materiais, promover bem estar, autocuidado, autoconhecimento 

(limites, por exemplo), interação (respeitando o distanciamento). 

 

8. RECOMENDAÇÕES PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 Manter o distanciamento social e evitar aglomeração de passageiros no embarque, no 

desembarque e no interior do transporte; 

 Adaptar o número máximo de pessoas por transporte para manter a segurança e o 

distanciamento mínimo entre os passageiros; 

 Estimular o uso de máscaras de proteção facial; 

 Manter, preferencialmente, a ventilação natural dentro dos veículos; e 

 Fornecer álcool gel 70% para uso frequente dos passageiros. 

A íntegra do Guia do Ministério da Saúde está disponível em: 

https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/September/18/doc-orientador-para-
retomada-segura-das-escolas-no-contexto-da-covid-19.pdf. 
 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que o Plano de Retorno às aulas presenciais foi elaborado devido a 

necessidade de colaboração ao direcionamento das unidades escolares diante do retorno às aulas 

presenciais, com diversificação de formatos de ensino, mesclando momentos presenciais e não-

presenciais, para um atendimento adequado aos alunos e pais ou responsáveis, tendo em vista 

o atual momento de estado pandêmico em saúde pública, em razão da Covid-19. 

Com isso, fez-se necessárias elaborações de estratégias para implementação de 

adaptações ambientais, estruturais e pedagógicas nas instituições de ensino da rede municipal, 

visando a melhor forma de atender o público alvo, prezando sempre pela garantia dos direitos 

de aprendizagens e o pleno desenvolvimento das habilidades e potencialidades dos nossos 

discentes. 

Portanto, é imprescindível o aproveitamento das orientações e recomendações 

elencadas, para o retorno às aulas por parte da gestão das escolas e os demais envolvidos, 

ponderando que a recepção dos alunos diante do momento de pandemia é responsabilidade de 
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todos os órgãos envolvidos com a educação, a saúde, a assistência social e os direitos humanos 

em âmbito municipal, e passível de fiscalização por parte das demais esferas administrativas. 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE – RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 
 

Escola Municipal: _________________________________________________________ 

Nome do Aluno (a) ________________________________________________________ 

Ano/turma: ___________________ 

 
(    ) Declaro que o aluno (a) supracitado (a) RETORNARÁ as aulas presenciais de 2:30h, e 

confirmo que estou ciente  dos itens abaixo: 

1. Caso haja contágio de Covid-19, me responsabilizo, pois o vírus circula em todo o 

mundo e não somente na escola; 

2. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela escola, Secretaria 

Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde. 

 

(    ) Declaro que o aluno (a) supracitado (a) NÃO RETORNARÁ as aulas presenciais de 

2:30h, e confirmo que estou ciente das obrigações do cumprimento das atividades. 

Comprometendo-me com a retirada e devolução das atividades na escola, assim como a 

realização das mesmas para que o rendimento seja avaliado adequadamente. 

 

QUESTÕES RELEVANTES: 

1. O aluno (a) necessita de transporte escolar? 

(   ) Sim (   ) Não 

2. Ele/ela pertence ao grupo de risco? 

(   ) Sim (   ) Não 

Especifique: __________________________________________________________ 

3. Tem máscaras de proteção facial para frequentar as aulas presenciais? 

(   ) Sim (   ) Não 

4. Tem copo ou garrafa de água própria para frequentar as aulas presenciais? 

(   ) Sim (   ) Não 

 
Data de preenchimento do termo: ____________________________ 

Grau de parentesco do responsável legal:______________________ 

Assinatura: _________________________________________________________________ 
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Quadro – Recursos a Serem Utilizados Durante o Retorno às Aulas Presenciais 

Ordem Itens 

1 º Água sanitária 

2 º Álcool gel 

3 º Álcool líquido 70% 

4 º Avental para merendeiras 

5 º Detergente líquido 

6 º Dispenser p/ álcool gel ou detergente líquido 

7 º Fita zebrada para demarcação de espaço 

8 º Lixeira com acionamento por pedal 

9 º Luva descartável 

10 º Máscara de proteção facial 

11 º Papel toalha 

12 º Pia adicional com torneira acessível ao público 

13 º Placa de sinalização 

14 º Protetor facial de acrílico 

15 º Tapete sanitizante 

16 º Termômetro digital infravermelho 

17 º Touca para merendeira 

18 º Totem para álcool gel com pedal 
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REALIZAÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


