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PLANO DE RETORNO GRADUAL ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE COITÉ DO NÓIA 

JUSTIFICATIVA ● Desde março do corrente ano letivo de 2020 a rede municipal de ensino de Coité do Nóia teve que suspender suas atividades presenciais. 

Dentre os diversos desafios três se destacaram: 1. A necessidade premente da permanência dos laços de pertencimento entre os estudantes 

e as instituições escolares, 2. O combate a maximização da evasão escolar e 3. Manter o trabalho pedagógico de desenvolvimento das 

proficiências de leitura, produção e interpretação de texto e resolução de problemas. Desta forma, a rede vem articulando e desenvolvendo 

o PAENP (Plano de Atividades Escolares Não Presenciais) que contempla grande esforço para o desenvolvimento de práticas pedagógicas não 

presenciais para todos os estudantes da rede municipal. Em consequência, e de forma complementar, a rede  e seus entes parceiros precisam 

planejar o processo de retorno às atividades letivas presenciais, considerando as exigências dos protocolos sanitários condizentes ao 

momento da pandemia e procurando estabelecer um processo orgânico e produtivo para o atendimento cuidadoso e pontual à comunidade 

escolar de Coité do Nóia; 

OBJETIVO ● Planejar o processo de retorno gradual às atividades letivas presenciais da rede municipal de ensino de Coité do Nóia; 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

● Planejar as ações condizentes aos protocolos sanitários que garantam a segurança da comunidade escolar frente ao desafio da 

disseminação do coronavírus; 
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 ● Estabelecer metodologias alternativas ao processo pedagógico e de gestão escolar que garantam o desenvolvimento das práticas que 

possam retomar e fortalecer os laços entre estudantes e escolas, de forma mais próxima possível a nova normalidade; 

● Estabelecer diálogo dos procedimentos legais concernentes ao Comitê Intersetorial e ao Conselho Municipal de Educação na intenção da 

validação e manutenção das ações deste plano; 

● PROTOCOLOS DE REFERÊNCIA PARA OS PROCEDIMENTOS DE AFASTAMENTO SOCIAL 

PROTOCOLO 1 ● CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DO 

PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO 

MUNICIPAL 

● Mapeamento dos dados epidemiológicos de Coité do Nóia - Onde estão os atuais casos 

de Covid-19 no município? Qual a proximidade dos casos atuais com os estudantes e suas 

famílias? Impossibilidade de retorno às aulas de estudantes onde familiares e residentes 

estejam com Covid-19. 

● Leitura estratégica dos dados epidemiológicos de Coité do Nóia para a tomada de 

decisão. - Justificativa científica para o retorno referenciada com indicadores: 1. Redução 

de transmissão comunitária, taxa de contágio, redução do número de óbitos, capacidade 

de testar, isolar e monitorar pacientes. 

● Legitimação das estratégias para o retorno com os órgãos validadores - Conselho 

Municipal de Educação e Conselho Municipal de Saúde. 
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PROTOCOLO 2 ● CONSULTA PÚBLICA SOBRE O 

RETORNO GRADUAL ÀS AULAS 

PRESENCIAIS. 

● Organizar e validar o questionário para consulta pública - formatos, pertinência das 

perguntas, estabelecimento do público alvo, prazos e organização dos resultados. 

● Analisar os resultados do questionário da consulta pública, validando-os com o comitê 

intersetorial juntamente com o Panorama Epidemiológico Municipal de Coité do Nóia. 

PROTOCOLO 3 ● DESINFECÇÃO DAS ESCOLAS ● Possibilidade de ampliação da quantidade de funcionários de limpeza ou ampliação do 

revezamento; 

● Organização de plano de aquisição e distribuição dinâmica de produtos de limpeza, EPI’s 

e todos que sejam necessários; 

● Capacitação técnica dos funcionários encarregados da desinfecção das escolas com a 

Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiro Civil; 

● Estabelecimento e vigilância da rotina de limpeza das escolas pelos gestores - A sugestão 

é que as escolas sejam limpas o dobro de vezes que normalmente são, ou pelo menos 

que sejam desinfetadas antes do início das aulas e as salas sejam desinfetadas 

separadamente durante os intervalos específicos; 

PROTOCOLO 4 ● DESINFECÇÃO                               NA ENTRADA DAS 

ESCOLAS 

● Organização antecipada de materiais que serão utilizados; 

● Disposição de profissionais técnicos capacitados para o                                 atendimento ao público na 

entrada das escolas; 
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  ● Controle constante da aferição da temperatura na entrada da escola; 

● Monitoramento da situação de saúde das famílias (essa prospecção pode ser feita no 

momento da entrada ou pode ser realizada em outros momentos e de outras formas, 

dentro de sala de aula em atendimento individualizado com o professor ou até mesmo 

pelos grupos de WhatsApp da escola; 

PROTOCOLO 5 ● ATENDIMENTO SÓCIO EMOCIONAL ● Disponibilidade de atendimento psicológico individualizado para estudantes, 

professores, gestores, funcionários e famílias, com possibilidade também para a 

formação de grupos focais. 

● Análise das possibilidades desse atendimento: número de profissionais envolvidos, 

locais, horários. 

PROTOCOLO 6 ● TRANSPORTE ESCOLAR ● Reorganização do mapeamento dos estudantes que precisam do transporte escolar; 

● Adaptação do mapeamento do transporte escolar ao revezamento dos estudantes, ou 

seja, este deve ser informado ao setor de transporte para reorganização das rotas; 

● Desinfecção do interior dos ônibus antes de cada viagem (ida e volta). 

● Disponibilização de servidor para garantir afastamento social no interior dos ônibus. 

● Disponibilização de EPI’s para os motoristas e o servidores destacados para a fiscalização 

no interior dos ônibus. 
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PROTOCOLO 7 ● USO DE MÁSCARAS ● Inserção da necessidade e formatos do uso de máscaras e todos os cuidados de higiene, 

nas orientações pedagógicas feitas pelos professores. 

● Organização antecipada para disponibilização de máscaras reservas caso a necessidade 

se apresente. 

PROTOCOLO 8 ● LAVAGEM DE MÃOS  ● Orientação para que os alunos façam a higienização de suas mãos com sabão líquido; 

● Possibilidade de distribuição, ou organização de campanha para que os estudantes 

tenham toalhas de pano pessoais e orientação para que elas sejam limpas todos os dias; 

PROTOCOLO 9 ● AREJAMENTO DAS SALAS ● Analisar a possibilidade das salas funcionarem com as janelas e portas sempre abertas, 

sendo possível inclusive a orientação de que os alunos venham e frequentem as aulas de 

camiseta e bermuda (educação infantil e alfabetização) – necessidade de se especificar o 
uniforme; 

PROTOCOLO 10 ● AFASTAMENTO E REALOCAÇÃO DE 

PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

(GRUPO DE RISCO NÃO VACINADO) 

● Levantamento, com certificação médica, dos professores e funcionários que estejam no 

grupo de risco ou apresentem algum sintoma gripal  e alocação e/ou continuidade destes 

para o trabalho remoto via plataforma ou atividades impressas; 
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  ● Plano estratégico do RH para realocação e preenchimento das vagas temporárias de 

professores e funcionários que deverão ser afastados. Como preencher os postos de 

trabalho e seguir o funcionamento da rede? 

PROTOCOLO 11 ● DISTANCIAMENTO ● Realização de mutirão nas escolas para a demarcação com fitas e adesivos dos espaços 

de distanciamento em todo o espaço físico, tanto espaços de atendimento ao público, 

quanto espaços de convivência; 

● Marcação de dias e horários específicos para o atendimento ao público externo, com 

aviso a comunidade ou estabelecimento de rede de comunicação da secretaria e 

diretoria com a comunidade escolar para o atendimento remoto das demandas de 

histórico e etc. com entregas em dias e horários marcados; 

● Realizar formação com os servidores para que sejam “vigias” do distanciamento social; 

● Estabelecimento de horários diferentes para o recreio que deve ser sempre 

acompanhado pelos professores ou equipe de apoio da escola; 

PROTOCOLO 12 ● REVEZAMENTO DE GRUPOS 

MENORES DE ALUNOS 

● Priorização de grupos para o retorno em cada etapa. Exemplo: retorno do público das 

creches para facilitar o cotidiano de trabalhos dos pais e responsáveis e dos estudantes 
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  que já eram apontados como os que estavam em dificuldade de acompanhamento e 

desempenho da aprendizagem, ou retorno das turmas que estão encerrando as etapas 

(5º e 9º) ou os grupos de alunos que estarão no SAEB 2021. Ou também para os Anos 

Iniciais ter o ciclo da alfabetização em foco para o início do retorno; 

● Os outros alunos podem ficar em sistema de rodízio com atividades remotas em 

complemento da carga horária; 

PROTOCOLO 13 ● HORÁRIOS DIFERENTES DE ENTRADA 

E SAÍDA 

● Realizar revezamento dos horários de entrada e saída das aulas, podem levar em 

consideração a possibilidade de estendê-los; 

● Realizar treinamento e simulação com os grupos de estudantes para tal tarefa; 

● PROTOCOLOS DE REFERÊNCIA PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - (Processo de transição) 

PROTOCOLO A ● REALINHAMENTO DA MATRIZ 

CURRICULAR DE COMPETÊNCIAS DA 

REDE 

● Levantamento dos campos de experiência (para a Educação Infantil), objetos de 

conhecimento, competências e habilidades já trabalhadas até o momento; 
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  INSTRUMENTO: Google formulário enviado aos coordenadores pedagógicos e validado pela 

equipe pedagógica da SEMED ou análise dos registros das práticas feitas até o momento; 

Compartilhamento do documento MATRIZ CURRICULAR.. 

● Reunião/Formação com os professores para realinhamento/apresentação/validação da 

Matriz curricular de competências, habilidades e conteúdos trabalhados até o momento; 

Esse momento pode fazer parte da pauta das reuniões dos formadores da SEMED. 

PROTOCOLO B ● AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA 

APRENDIZAGEM  

● Alinhamento, elaboração, estabelecimento de calendário e formatação das avaliações 

diagnósticas pelas equipes escolares; 
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PROTOCOLO C ● REALINHAMENTO DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS - OFERTA DE 

CONTEÚDOS 

● Avaliação e reordenamento das práticas de oferta dos conteúdos que já estão sendo 

aplicadas; 

INSTRUMENTO: Reunião com equipe SEMED; 
 

● Construção do PAENP para a oferta de conteúdo contendo: análise       das plataformas e 

formatos possíveis, cronograma de execução análise dos recursos humanos disponíveis, 

atribuições e rotina pedagógica das práticas. 

 

PROTOCOLO D ● REENTURMAÇÃO E REORGANIZAÇÃO 

DOS HORÁRIOS 

● Estabelecimento dos critérios para a reorganização dos horários e revezamento dos 

estudantes; 

● Mapeamento dos estudantes conforme proposta do afastamento social; 
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  ● Socialização das propostas de reorganização dos horários e revezamento dos estudantes 

para as equipes gestoras; 

 

● Monitoramento das ações de reenturmação e revezamento dos estudantes; 

PROTOCOLO E ● CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS 

REMOTOS  

● Alinhamento e compreensão da proposta de calendário para a organização da 

continuação da carga horária de atividades remotas; 

● Ajustes necessários para a continuação do trabalho remoto; 

PROTOCOLO F ● CONTINUAÇÃO DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

● Ajustes no processo de formação de professores para realinhamento dos trabalhos 

pedagógicos; 


