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RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS PARA PREVENÇÃO DA COVID-

19 NO ANO DE 2021 

A Secretaria de Educação, desde o início do ano letivo de 2021, tem se 

empenhado em minimizar os efeitos causados pela pandemia do Covid-19 no 

sistema educacional do município, tendo como base o protocolo emitido pela 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de Alagoas em 2020 procedente da 

portaria 10.559/2020 que orienta a gestão escolar ao retorno às aulas presenciais. 

Mediante a esta situação, iniciamos ações para enfrentamento da pandemia, 

pois os índices de evasão escolar têm sido apontados por especialistas como uma 

das principais consequências desse longo período de paralisação das atividades 

presenciais. Embora o empenho de oferta de atividades de ensino remoto, venha 

reduzir os prejuízos na aprendizagem de seus estudantes, o desafio de mantê-los 

engajados nos estudos é grande, e por isso, a retomada presencial das aulas é 

imprescindível. 

Deste modo, a Secretaria de Educação, iniciou reuniões de estudo e 

planejamento para colocar em pratica os protocolos de segurança e assim retomar 

as aulas presenciais. 

Como início do planejamento das ações de retomada das aulas presenciais 

de modo seguro nos reunimos com a equipe de vigilância sanitária da Secretaria de 

Saúde municipal e Estadual, a fim de discutir sobre as medidas de prevenção a 

serem implantadas na rede municipal de ensino. A partir de então iniciamos o estudo 

dos protocolos de segurança sanitária estadual, para que com base nesse estudo 

pudéssemos realizar a elaboração do protocolo de segurança sanitária da Secretaria 

Municipal de Educação e o Plano de Ação de retomada das aulas presencias. 

Após a elaboração do protocolo de segurança sanitária da Secretaria 

Municipal de Educação realizamos reuniões com as equipes escolares, 

apresentando o protocolo já elaborado para que através dele as unidades escolares 

preparassem seus protocolos. Neste momento, também orientamos às equipes 

escolares para que estas realizassem a aquisição de seus equipamentos de 

proteção individual (EPIs).  
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Com o objetivo de alcançar o retorno às aulas presenciais de maneira segura 

e eficaz, organizamos uma Comissão para a Retomada das Aulas, sendo esta 

responsável pela concretização e viabilização das ações e propostas apresentadas 

em nosso protocolo de segurança sanitária. Sendo assim, foi realizada uma reunião 

com o corpo de bombeiros para discutir as ações possíveis de serem feitas, sendo 

neste momento discutido e organizado um encontro destes com os profissionais da 

rede municipal de ensino. Posteriormente, no encontro, foi realizado um treinamento 

de segurança ministrado pelo corpo de bombeiros para os profissionais da 

educação, a saber: diretores, coordenadores, professores, apoio pedagógico, 

monitores, motoristas escolares, serviços gerais, merendeiras e vigilantes. 

Ainda como medida direcionada aos profissionais da educação, realizamos 

encontros de formação explorando as competências socioemocionais de maneira a 

preparar estes profissionais para o retorno às aulas presenciais e, por consequência, 

atingir não só uma preparação socioemocional do corpo docente, como também do 

corpo discente da rede municipal de ensino.  

Visando a segurança dos profissionais da educação, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde, iniciamos a vacinação dos profissionais da educação 

a fim de protegê-los e proteger os estudantes, uma vez que estes ainda não 

estavam incluídos no plano de vacinação da Covid-19.  

Após essas ações realizamos reuniões com pais e responsáveis a fim de 

orientá-los a partir do protocolo de segurança criado. Por fim, visando uma 

orientação lúdica e dinâmica para os estudantes, elaboramos um material 

audiovisual direcionado aos discentes sobre a prevenção e retorno das aulas 

presenciais para que assim pudéssemos obter uma retomada das aulas presenciais 

com segurança. 
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Segue em anexo os documentos comprobatórios. 

ANEXOS: 

PROCOLO ESTADUAL 

PROTOCOLO MUNICIPAL 

PLANO DE AÇÃO 

REGISTRO DA FORMAÇÃO 
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REGISTRO DO TREINAMENTO COM O CORPO DE BOMBEIROS 
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REGISTRO DA REUNIÃO COM OS PAIS 

 

 

 

 


