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I- Apresentação 

 

O PLANO DE RETOMADA E PROTOCOLO SANITÁRIO PARA RETORNO DAS 

AULAS PRESENCIAIS DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ foi 

elaborado pela Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19, instituído 

pelo Decreto nº 015, de 04 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial Municipal em 05 de 

fevereiro de 2021.  

Diante da emergência por doença respiratória, causada pelo novo coronavírus SARS-

COV-2 (COVID-19), o reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), de 11/03/2020, de pandemia de Covid-19; a declaração de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) e o Decreto Legislativo Federal nº 06 de 2020 o qual 

reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública em território nacional; fez-se 

necessário o estabelecimento de estratégias para o enfrentamento da doença e a garantia de 

prevenir a disseminação do novo coronavírus - COVID 19 nas Unidades de Ensino, desta 

forma, afetando as rotinas das atividades coletivas dos educandos e profissionais da educação. 

Traçam-se neste documento procedimentos de retomada segura das atividades – além de 

observações sobre o ensino remoto e planejamento da retomada das atividades escolares e do 

retorno gradativo presencial. 

Ressalta-se que as orientações e estratégias apresentadas são pautadas em evidências 

científicas e na análise de informações, notas técnicas e protocolos do Ministério da Saúde, 

Ministério da Educação, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, 

sendo assim, podendo sofrer atualizações e adequações, de acordo com a evolução do 

conhecimento adquirido sobre a COVID-19 e as determinações das legislações pertinentes. 

O Plano de Retomada e Protocolo Sanitário para Retorno das Aulas Presenciais é fruto 

de um trabalho de estudo, pesquisa, discussão e reflexão, realizado por muitas mãos e 

pretende colaborar nas tomadas de decisões frente às demandas da Educação em tempos da 

pandemia do novo coronavírus, sob olhares de profissionais técnicos, sendo este o documento 

da Secretaria Municipal de Educação que se propõe a apresentar estratégias de organização e 

planejamento no contexto da pandemia de COVID-19. 
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II- Marcos legais para a construção do Plano de Retomada e Protocolos Sanitários 

 

A Secretaria Municipal de Educação do município de  Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, 

no uso das atribuições que lhes conferem as legislações em vigor e,  

- Considerando, a Educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade (Brasil, 1988, art. 205), e ofertada 

com prioridade absoluta às crianças, adolescentes e jovens (Brasil, 1988, art. 227) e em 

caráter obrigatório dos 4 aos 17 anos de idade (Brasil, 1988, art. 208);  

- Considerando, os princípios que devem orientar a ação administrativa dos entes federados 

para a concretização do direito à educação são, sobretudo, a igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola, bem como a garantia do padrão de qualidade (Brasil, 1988, 

art. 206);  

- Considerando, a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública (Brasil, 2020c);  

- Considerando, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que preconiza o direito à 

educação, entre os demais direitos de crianças e adolescentes, sem discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 

condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 

região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 

comunidade em que vivem. (Lei nº 8.069/1990, art. 2º, parágrafo único) (Brasil 1990);  

- Considerando, o Art. 7º do ECA que assevera que a criança e o adolescente têm direito à 

proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência;  

- Considerando, a LEI Nº 14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020 Estabelece normas 

educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 

16 de junho de 2009. 

- Considerando, o Parecer CNE/CP Nº 19/2020, que estabelece normas educacionais 

excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
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- Considerando, a declaração da Organização Mundial de Saúde - OMS, de 11/03/2020, de 

pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-coV-2);  

- Considerando, o Decreto Legislativo Federal nº 06 de 2020 o qual reconhece a ocorrência do 

estado de calamidade pública em território nacional; 

- Considerando, a Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 que 

declara emergência em saúde pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da 

infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).  

- Considerando, o Decreto nº 40.475 de 28 de fevereiro de 2020, o qual declarou a situação de 

emergência no âmbito da saúde pública do Distrito Federal em decorrência do risco de 

pandemia do novo coronavírus;  

 - Considerando, a Portaria MTB nº 3.214 de 1978 e suas atualizações – NR 06 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI. 2. Ofício Circular SEI nº 1088/2020/ME 

de março de 2020 –  Ministério da Economia, Secretária de Trabalho.  

 - Considerando, as Orientações para Prevenção e Controle da COVID-19 nos Locais de 

Trabalho/FUNDACENTRO/2020.  

-  Considerando, o Decreto Estadual nº 46.966, de 11 de março de 2020, do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro que dispõe sobre orientações quanto ao enfrentamento e combate à 

disseminação e propagação do novo coronavírus – COVID-19;  

- Considerando, a Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde (Brasil, 

2020b), que estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da 

transmissão da Covid-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de 

forma a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social 

seguro;  

- Considerando, a Lei nº 14.019, de 02 de julho de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados 

acessíveis ao público, sobre a adoção de medidas de assepsia de locais de acesso público e 

sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência das medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

da pandemia da Covid-19 (Brasil, 2020e);  
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- Considerando, a Portaria do MEC de nº 572, de 1º de julho de 2020 que institui o Protocolo de 

Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá outras 

providências (Brasil, 2020);  

- Considerando, o Decreto Municipal 441/2020 de 13 de Julho de 2020 que dispõe sobre a 

adoção no Município de Engenheiro Paulo de Frontin do Plano de Retomada do Estado de Rio 

de Janeiro, e da outras providências; 

- Considerando, o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades 

Presenciais nas Escolas de Educação Básica, divulgado em 07/10/2020 BRASIL, Ministério da 

Educação e Cultura -;  

- Considerando, a NOTA TÉCNICA Nº 51/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, que trata 

de desinfecção de pessoas em ambientes públicos e hospitais durante a pandemia de Covid-

19; 

- Considerando, a NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, que trata 

das Recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção em locais públicos 

realizados durante a pandemia da COVID-19.  

- Considerando, a NOTA TÉCNICA Nº 18/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA; que trata de 

Boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos; 

- Considerando, a Nota Técnica SES/SVS nº 10/2021 - Atualização do Plano de retomada de 

monitoramento para tomada de decisão no enfrentamento à pandemia de COVID-19 no Estado 

do Rio de Janeiro; 

- Considerando, o Decreto nº 47.454 de 21 de Janeiro de 2021 dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento da propagação do novo coronavírus (COVID 19), em decorrência da situação de 

emergência em Saúde e dá outras providências;   

 - Considerando, o Decreto 006/2021 de 21 de Janeiro de 2021 que “Decreta Estado de            

Calamidade Pública no âmbito do Município de Engenheiro Paulo de Frontin e dá outras  

providências”. 

- Considerando a Resolução Conjunta SEEDUC/SES Nº 1536 de 25/01/2021, que institui os 

protocolos e orientações complementares para atendimento escolar nas unidades da Rede 

Estadual e Privada de ensino vinculada ao Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, no 

período de pandemia da COVID-19;  



7 
 

 

- Considerando, a Resolução SEEDUC Nº 5908, de 27 de janeiro de 2021, que institui 

protocolos e orientações complementares para atendimento escolar nas Unidades da Rede 

SEEDUC, no período de Pandemia da COVID-19; 

- Considerando, o Decreto Municipal nº 16/2021, de 08 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre  

o retorno das atividades de Ensino do Município de Engenheiro Paulo de Frontin - RJ durante o 

período de enfretamento da situação de emergência em saúde publica causada pela pandemia 

de COVID-19; 

- Considerando, o Decreto Municipal Nº 025/2021, de 18 de março de 2021, que dispõe sobre o 

aumento na rigidez das medidas provisórias de prevenção ao contágio e enfrentamento de 

emergência em saúde pública decorrentes do coronavírus - COVID-19. 

- Considerando, o Decreto Municipal Nº 032/2021, de 05 de abril de 2021, que prorroga as 

medidas de enfrentamento de emergência em saúde pública decorrentes do coronavírus-

COVID-19. 

- Considerando, a Nota Técnica - SVS/SES-RJ nº 20/2021 Atualização do Plano de 

Monitoramento para Tomada de Decisão no Enfrentamento à pandemia de covid-19 no Estado 

do Rio de Janeiro. (Primeira atualização da Nota Técnica - SVS/SES-RJ nº 10/2021); 

- Considerando, o planejamento em curso no âmbito desta SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN visando o retorno às 

aulas presenciais das escolas da rede pública, as reuniões realizadas pela Secretaria Municipal 

de Educação nos anos de 2020 e 2021 e a Comissão Municipal de Gerenciamento da 

Pandemia de COVID-19; 

 

Instituem: 

 

A Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 (COMGEP) e O Plano 

De Retomada E Protocolo Sanitário Para Retorno Das Aulas Presenciais Do Município De 

Engenheiro Paulo De Frontin/RJ. 
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III- Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 (COMGEP)  

Decretos Nº 006/2021, publicado no Diário Oficial Municipal dia 21 de janeiro de 2021 e 

Decreto Nº 015/2021, são nomeados os membros da Comissão Municipal de Gerenciamento 

da Pandemia de COVID-19 (COMGEP), responsável pela elaboração do Plano Estratégico de 

Protocolos para Retorno das Aulas Presenciais:  

 

Representante da Secretaria de Educação, que a presidirá: 
 
Titular: Eliete Reis Sereno 
Suplente: Marilene de Fátima Sereno Fontes 
  
Titular: Adriana Cruz Ribeiro Santana 
Suplente: Flavia Almeida Fernandes Goulart Alves 
  
Titular: Amarilda Silva Aleixo Moreno 
Suplente: Deise Luci da Costa Leite Ferreira 
  
Representante da Secretaria de Saúde 
Titular: Rider Santiago Alcoba 
Suplente: Érica Aparecida dos Santos Rodrigues 
  
Representante da Secretaria de Vigilância em Saúde (Sanitária e Epidemiológica) 
Titular: Rita de Cássia Cavalieri 
Suplente: Viviane Bento 
  
Representante da Secretaria de Assistência Social ou equivalente 
Titular: Viviane Silva dos Santos 
Suplente: Tatiane Alegre Coelho 
  
Representante Controladoria Geral do Município 
Titular: Leny Jesus de Lima 
Suplente: Robson Barbosa dos Santos 
  
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento 
Titular: Evelin Fontoura de Oliveira 
Suplente: Carlos Felipe Ramos da Silva 
  
Representante da Secretaria Municipal de Fazenda ou de Administração 
Titular: Adriana de Souza Fonseca Franco 
Suplente: Ana Clara Medeiros Gondim 
  
Representante do Conselho Municipal de Educação 
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Titular: Fábio Saraiva da Silva Filho 
Suplente: Priscilla Portugal Guedes Esquerdo 
 Representante do Conselho Tutelar 
Titular: Andréia Feijó da Costa Vilela 
Suplente: Vivian Passos dos Santos 
  
Representante de Diretores das Unidades Escolares do Sistema Privado de Ensino 
Titular: Lídia do Carmo Silva 
Suplente: Érika Araújo de Brito 
  
Representante de Professores da Rede Pública Municipal de Ensino 
Titular: Marcia Cristina de Almeida Santos 
Suplente: Lidiane Maria Barbosa 
  
Representante dos Profissionais e Trabalhadores de Educação 
Titular: Raidene Rodrigues da Silva 
Suplente: Anna Letícia da Silva Guedes 
  
Representante do Transporte Escolar 
Titular: Carlos Renato de Andrade 
Suplente: João Gabriel Guimarães da Silva 
  
Representante de Pais ou Responsáveis 
Titular: Priscila de Carvalho Coelho Trindade 
Suplente: Aline Serrazina Rosa dos Santos 
  
Representante dos Estudantes da Educação Básica 
Titular: Maria Eduarda Nunes Goulart de Vasconcellos Gomes 
Suplente: Maria Luiza Duarte Amaral 
  
Representante da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores 
Titular: Jorge Silvano Vilela 
Suplente: Ernesto Marques Laré 
  
Representante das Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 
Titular: Valéria Medeiros Serrazina 
Suplente: Catielen dos Santos Castro 
 

Decreto nº 049/2021 – Institui a Comissão de Gerenciamento da Pandemia da 

Covid-19 – COMGEP 

 Monitoramento: assegurar a execução das ações previstas neste plano de retomada e 

caso haja necessidade de alteração, deverá ser comunidado, apresentado e aprovado 

pela Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia de COVID-19 (COMGEP). 
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IV- Objetivo geral 

 

  Garantir a Educação como direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e ofertada com prioridade 

absoluta às crianças, adolescentes e jovens e em caráter obrigatório dos 4 aos 17 anos 

de idade. 

  Propor medidas e procedimentos necessários para o planejamento e a organização dos 

espaços escolares e do transporte escolar de forma a preparar todo o ambiente para 

uma possível retomada das aulas presenciais (de forma gradativa), garantindo a 

segurança e a saúde da comunidade escolar.  

 Prevenir a disseminação do novo coronavírus - COVID 19 nas Unidades de Ensino. 

 

V-  Orientações para Reabertura das escolas da Educação Básica do Ensino no Contexto 

da Pandemia da COVID-19 – (Ministério da Saúde/2020)  
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 VI - Ações Estratégicas para continuidade do ensino no período de pandemia COVID-19 

 

 

 

VII- Reorganização das Atividades Educacionais  

 

1- Do Calendário Escolar 

 

Cumprir o calendário letivo, respeitando a carga horária exigida pela legislação vigente ((LEI Nº 

14.040, DE 18 DE AGOSTO DE 2020 que estabelece normas educacionais excepcionais a 

serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 

nº 6, de 20 de março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Parecer 

CNE/CP Nº 19/2020), que estabelece normas educacionais excepcionais a serem adotadas 

Busca ativa dos 

estudantes e 

monitoramento 

Avaliação 

Diagnóstica e 

Programa de 

Recuperação da 

Aprendizagem 

Reorganização das 

atividades 

educacionais 

Modalidades de 

Ensino: Remoto, 

Presencial e 

Híbrido 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11947.htm
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durante o estado de calamidade pública;) com possibilidade de desvinculação do calendário 

civil, de inclusão de dias antes não previstos, de sábados e feriados letivos, de extensão de 

carga horária e utilização de horário de contra turno às aulas, garantindo os períodos de 

recesso e férias escolares previstos em lei; Definir o cômputo de carga horária que será 

considerada para as atividades pedagógicas não presenciais (atividades impressas a serem 

realizadas em casa); 

I- Adequar o projeto Político Pedagógico da escola à nova realidade educacional e social, 

considerando as mudanças decorrentes da pandemia; 

 

2) DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

- ATIVIDADE ESCOLAR: 

 

 Planejar, executar e registrar as atividades, não presenciais, presenciais e híbridas que 

serão computadas como carga horária letiva, em acordo com as orientações definidas 

pelos órgãos competentes; 

 Registrar os objetos de aprendizagem, as formas de interação, as atividades 

pedagógicas, a carga horária e as formas de avaliação no plano de ação de cada 

Unidade de Ensino; 

 Acompanhar e registrar a participação dos alunos nas atividades realizadas 

independente da escolha de modalidade de ensino; 

 Realizar mapeamento e relatórios referentes ao acesso dos alunos às atividades não 

presenciais, para subsidiar ações pedagógicas que garantam o alcance de todos; 

 Manter atualizado o registro detalhado das atividades elaboradas no ano letivo; 

 

3) DA AVALIAÇÃO 

 

 Garantir a realização de avaliação diagnóstica individual formativa, por meio da 

observação da aprendizagem em acordo com a BNCC as habilidades/competências 

desenvolvidas no período de isolamento social e as lacunas existentes neste processo; 
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 Garantir a adoção de estratégias que contribuam para o atendimento dos objetivos de 

aprendizagem e minimizem a evasão e a retenção escolar, considerando as dificuldades 

encontradas em tempo de pandemia. 

 

4)  DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

  

 Garantir produção de material didático, apoiado pelo ensino híbrido e com foco em 

habilidades essenciais. 

 

5) DO ABANDONO E EVASÃO ESCOLAR 

 

 Promover a Busca Ativa e identificar os grupos de risco, promover o engajamento da 

comunidade escolar e realizar monitoramento dos alunos da rede municipal por meio de 

relatório (equipe técnica) das devolutivas das atividades propostas conforme previsto 

em calendário.e a implementação de estratégias para evitar a evasão e o abandono 

escolar garantindo aos técnicos o transporte para a efetivação destas ações.  

 Realizar diagnósticos frequentes para detecção de alunos com o maior risco de evasão 

e promoção de ações em suporte educacional; 

 

6) DAS CAPACITAÇÕES DOS PROFISSIONAIS  

 

 Garantir capacitações dos profissionais da Educação obedecendo aos protocolos de 

distanciamento e higienização de Procedimento Operacional Padrão – POP, através do 

da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária Municipal e demais 

Coordenações pertinentes) e do Programa Saúde na Escola/PSE. 

 

VIII-  Eixo Norteador do Processo Ensino-Aprendizagem 

 

As Unidades de Ensino, diante da nova realidade primam pelo cumprimento do currículo 

no que tange as habilidades e competências necessárias a aprendizagem escolar, o que 
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demanda constantes transformações nas ações educacionais, quanto a adequação das 

necessidades sociais. 

Os eixos norteadores se inserem nesse contexto como um conjunto de habilidades 

relativas a uma série de atitudes compatíveis com o que se espera dos indivíduos em tempos 

atuais e futuros, conforme a seguir: 

 

 

EIXO 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS 

 

 

Acolhimento 

socioemoional 

 

Recuperação e 

aprofundamento da 

aprendizagem 

 

 

Prevenção do abando 

e da evasão escolar 
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EIXO 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino 

Remoto/Mídias 

Sociais/Escolas 

Pilotos/ Retorno 

gradativo 

 

Avaliação 

 

 

Unidades de 

Ensino 

 

BNCC 
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EIXO 3: 
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IX-  Protocolos Sanitários no processo de retomada presencial e Orientações gerais   

 

1) Distanciamento Social  (servidores da Educação Municipal e comunidade escolar) 

 

Orientação Servidor da Educação Educando 

Organizar intervalos, recreios e liberação 

para lanche ou almoço com o revezamento 

de turmas em horários alternados para 

reduzir a quantidade de alunos em um 

mesmo espaço. Respeitar o 

distanciamento de 1,5 metro entre as 

pessoas para evitar aglomerações. 

- Incentivar a lavagem das mãos ou 

higienização com álcool em gel 70% após 

tossir, espirrar, usar o banheiro, tocar em 

dinheiro, manusear alimentos cozidos, 

prontos ou in natura, manusear lixo ou 

objetos de trabalhos compartilhados, 

tocarem em superfícies de uso comum, e 

antes e após a colocação da máscara. 

 

Recomendável Recomendável 

Refeitórios e cantinas devem garantir 

distanciamento de 1,5 metros nas filas e 

proibir aglomeração nos balcões utilizando 

sinalização no chão e/ou orientação. 

Obrigatório Obrigatório 

Atividades de educação física, recreação, 

artes e correlatas podem ser realizadas 

mediante cumprimento do distanciamento 

de 1,5 metros, preferencialmente ao ar 

Recomendável Recomendável 
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livre. 

Priorizar atividades ao ar livre sempre que 

possível 
Recomendável Recomendável 

Avaliações, testes, provas e correlatos 

podem ser realizados desde que seja 

cumprido o distanciamento de 1,5 metros e 

demais diretrizes aplicáveis deste 

protocolo, sobretudo uso de máscara de 

proteção, higienização de espaços e 

equipamentos. 

         Obrigatório     Obrigatório 

Evitar que pais, responsáveis ou qualquer 

outra pessoa de fora entre na instituição 

de ensino. 

Recomendável Não se aplica 

Priorizar, sempre que possível o 

atendimento ao público por canais digitais 

(telefone, aplicativo ou online) visando 

evitar aglomeração. 

Recomendável Recomendável 

Adequar a lotação e organização dos 

veículos do transporte escolar visando o 

cumprimento das medidas de prevenção 

da COVID-19 para todos os usuários, 

estudantes, trabalhadores em 

conformidade com as orientações do POP. 

Intensificar a higienização e desinfecção 

do veículo, orientar para o cumprimento 

das medidas de prevenção no percurso e 

manutenção do comportamento seguro em 

conformidade com as orientações do POP. 

Obrigatório  Não se aplica                                   
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2) Da organização do Espaço e Regras Sanitárias Gerais 

 

Para viabilizar a reestruturação organizacional do espaço físico escolar, destaca-se a 

necessidade de limpeza e sanitização das escolas, conforme POP em anexo. 

1. Garantir o fornecimento de produtos de higiene e limpeza; 

2. Garantir o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual e coletivo – EPI/EPC 

3. Garantir a aferição da temperatura corporal através de termômetro digital infravermelho; 

4. Disponibilizar álcool em gel, de forma segura, em diversos ambientes das unidades de 

ensino; 

5. Manter lavatórios em bom funcionamento, sinalizados e abastecidos com sabonete 

líquido e papel higiênico; 

6. Providenciar dispensadores para desinfecção das mãos (álcool em gel); 

7. Desativar o sistema de torneira com jato de água, para beber sem copos; o bebedouro 

deverá apenas ser utilizado com copos descartáveis ou recipientes de uso individual; 

8. Realizar a higienização de todos os materiais limpeza dos ambientes; 

9. Garantir rotinas de limpeza dos espaços físicos e desinfecção dos materiais didáticos de 

uso coletivo; 

10. Utilizar tapetes sanitizantes para desinfecção de calçados e dosadores de álcool em gel 

para higienização das mãos, na entrada e saída da escola; 

11. Manter janelas e portas abertas, preferencialmente, com circulação do ar; 

12. Garantir a higienização dos aparelhos de ar-condicionado periodicamente; 

13. Garantir a limpeza de todas as salas de aulas e áreas de circulação comuns durante 

cada troca de turno dos alunos; 

14. Garantir a limpeza dos banheiros, conforme POP; 

15. Garantir a frequente higienização das mesas e pontos de contato, como torneiras, 

botões de banheiro, assentos sanitários, bancadas, maçanetas, porta/alça de 

geladeiras, corrimãos, braços, interruptores de luz, etc; 

16. Garantir rotina para o esvaziamento das lixeiras nas salas de aula, nos banheiros e 

demais espaços, antes de serem completamente cheios, pelo menos duas vezes por 

dia; 
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17. Permitir o acesso ao ambiente escolar somente com o uso de máscaras faciais e 

manter uma reserva de máscaras, para possíveis imprevistos; 

18. Pessoas externas ao processo educativo (fornecedores, equipe de manutenção e 

outros) somente poderão ingressar no espaço escolar, cumprindo a rigor as medidas de 

segurança e higienização vigentes, sempre evitando o contato com os alunos; 

19. Garantir o controle da higienização dos brinquedos e desativar aqueles que não podem 

ser utilizados durante a pandemia de COVID-19; 

20.  Jogos, competições, festas, grandes reuniões e comemorações e atividades que 

envolvam coletividade, devem ser temporariamente suspensos; 

 

3) Atendimento ao Público  

 

1. Priorizar agendamentos para atendimento ao público, evitando aglomerações e 

distribuindo o fluxo de pessoas; 

2. Providenciar distanciamento, escudo ou barreira de proteção para atendimento direto ao 

público; 

3. Adotar medidas de controle de pessoas externas ao processo educativo que precisem 

entrar na escola, somente nos horários com menor fluxo de alunos e, sempre, de forma 

segura, com equipamento de proteção individual e seguindo os protocolos de 

higienização na entrada; 

 

4) Adequação da rotina escolar 

 

1. Orientar aos pais e professores a necessidade de máscaras reservas, caso haja 

necessidade de troca, visto que é obrigatório o uso de máscara dentro da escola;; 

2. Providenciar a sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham 

distância entre si; 

3. Guardar distanciamento mínimo dentro das salas de aula, conforme a modalidade de 

ensino (Educação Infantil 2m/Ensino Fundamental 1,5m); 
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4.   Organização escolar para os horários de entrada, saída e recreio, evitando possíveis 

aglomerações; 

5. Orientar os responsáveis dos alunos para que não se reúnam na entrada e saída da 

escola; 

6.  Suspender as atividades em grandes grupos - Eventos como feiras, palestras, 

seminários, festas, assembléias, competições e campeonatos esportivos estão 

PROIBIDOS; 

7. Planejar as avaliações, testes e provas, visto que podem ser realizados desde que seja 

cumprido diretrizes aplicáveis deste protocolo, sobretudo higienização de espaços, 

equipamentos e distanciamento de 1,5 metros; 

8. Comunicar aos órgãos competentes os casos suspeitos de contaminação por COVID-19, 

identificados na comunidade escolar; 

 

5) Da alimentação Escolar 

 

1. Cumprimento do Procedimento Operacional Padrão (POP); 

2. Garantir ambientes devidamente higienizados e seguros para a alimentação dos 

estudantes, incluindo estratégias norteadas pelo conceito da segurança alimentar e 

nutricional e, cumprimento dos protocolos aos manipuladores de alimentos (ANVISA – 

Resolução RDC Nº 216/2014), sobretudo no período de pandemia. 

3. Orientação e supervisão do reconhecimento e armazenamento adequado de alimentos 

trazidos de casa (limpeza da embalagem antes do armazenamento na escola); 

4. Promover a capacitação dos profissionais que atuam diretamente com a alimentação 

escolar, orientando sobre a forma adequada de armazenar, manipular e preparar os 

alimentos que serão servidos nas refeições; 

5. Manter as práticas já adotadas em relação a alimentação escolar, reforçando a 

necessidade de utilização dos equipamentos de proteção individual e da higienização 

pessoal, coletiva e dos espaços físicos;   

6. Evitar o uso de álcool dentro da cozinha para não provocar acidentes; 
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7. Garantir a qualidade higiênico-sanitária dos gêneros durante a seleção e o 

armazenamento dos itens os quais devem estar adequadamente acondicionados; 

8. Controlar do gênero alimentício para que sejam imediatamente higienizados e 

armazenados em local esterilizado para este fim; 

9. Providenciar a lavagem de talheres e louças, imediatamente após o uso, utilizando água 

e sabão; 

10. Evitar compartilhamento de objetos de uso pessoal; 

11. Manter o distanciamento mínimo de 1,5m no espaço onde serão servidas as refeições, 

respeitando a marcação entre os alunos; 

12. Servir as refeições para grupos com número de terminado de alunos, evitando a 

formação de filas e aglomerações; 

13. Higienizar as mesas, cadeiras e/ou bancos imediatamente após a utilização; 

14. Utilizar mesas sem toalha visando a adequada higienização; 

15. Orientar os alunos para que realizem a devida higienização das embalagens dos 

alimentos trazidos para a escola e para que evitem compartilhamento; 

 

6) Das ações para o acolhimento da comunidade 

 

 Comunicar, esclarecer e divulgar aos pais e responsáveis os protocolos sanitários 

estabelecidos neste plano de retomada, e procedimentos pedagógicos que serão 

adotados nas Unidades de Ensino necessários antes do retorno das aulas presenciais; 

 Orientar a família sobre os materiais levados dentro mochila pelos alunos, para que 

venham higienizados da residência; 

 Orientar à família quanto a necessidade de máscara reserva e a higienização do 

uniforme e da máscara ao retornar para casa; 

 Fortalecer os vínculos entre socioafetivos entre alunos, professores e comunidade 

escolar; 

 Promover ações em parceria com a Secretaria de Saúde e outras instituições garantindo 

atendimento psicológico e relacional aos alunos, professores e demais profissionais para 
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que possam lidar com as questões sociais e psicológicas do stress advindo das novas 

rotinas necessárias para manter o distanciamento social; 

 Fomentar amplo apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade social e 

preservação dos contratos de trabalho de professores (as) e educadores (as), incluindo 

os que estejam impedidos ao retorno presencial por comporem grupo de risco; 

 Orientar aos responsáveis quanto o Termo de Autorização para aulas presenciais 

durante a pandemia de COVID-19. 

 

7)  Do monitoramento e gestão de riscos (COVID-19) 

 

 - Todas as unidades de ensino, deverão eleger uma sala que em situação de espera, deverá 

ser utilizada como “sala de segurança/isolamento”; 

- Os estudantes e profissionais que se encontrem no grupo de risco, conforme normativas 

vigentes não participarão das atividades presenciais; 

-  Proibido circulação e ou entrada de pessoas sintomáticas para COVID -19 na escola; 

- No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem ser comunicados buscar o aluno, 

que deve aguardar em sala isolada e segura; 

- Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde; 

- Se houver mais de um aluno sintomático, respeitar o distanciamento de 1,5 metros e mantê-

los na mesma sala; 

- Após a desocupação da sala, mantê-la arejada, com portas e janelas abertas, sem ocupação 

por 2 horas, para possibilitar a dissipação da aerossolização; 

- Os estudantes, pais ou responsáveis e profissionais da educação que apresentarem sintomas 

deverão ser orientados a buscar uma unidade de saúde para orientações sobre a avaliação e 

conduta; 

- Manter isolamento domiciliar por 14 dias, a partir do início dos sintomas, após este período, o 

estudante ou o profissional da educação poderá voltar ao trabalho; 

- Estudantes e profissionais de educação cujo diagnóstico de COVID-19 foi negativo podem 

voltar imediatamente às atividades; 
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- Os familiares (contato domiciliar) devem ser orientados a realizar isolamento domiciliar por 14 

dias e, se apresentarem sintomas, procurar uma unidade de Saúde; 

- Se um estudante testar positivo para COVID- 19, o professor e todos os estudantes da turma  a 

qual pertence deverão ficar em isolamento por 14 dias e não frequentar a escola; 

- Nos casos, na qual só há suspeita, a turma poderá frequentar a escola, pois há outras infecções 

respiratórias que se assemelham aos  sinais e sintomas de COVID – 19; 

- Os casos suspeitos poderão retornar às suas atividades laborais presenciais antes do período 

determinado de afastamento quando tiverem em exame laboratorial descartando a COVID -19, 

de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e estiverem com melhoras dos sintomas 

após 72 horas. 

 

X- Procedimento Operacional Padrão - POP 

 

Faz-se necessária a implantação e implementação de POP (Procedimento 

Operacional Padrão) relacionado às boas práticas sanitárias, para garantia da segurança dos 

colaboradores e alunos atendidos na rede pública de ensino de Engenheiro Paulo de 

Frontin/RJ quanto ao retorno das atividades letivas presenciais. As orientações contidas no 

presente manual foram elaboradas em conjunto entre as Secretaria de Municipal de Educação, 

o Programa Saúde na Escola e a Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária). 

Adotou-se como premissa as recomendações das autoridades de saúde e realizou-se a 

divisão das orientações por segmentos, compreendendo os principais aspectos que compõem 

a gestão e operacionalização do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino 

SEMED/PMEPF. 

 

ANEXOS: 

POP Manutenção/ Limpeza e Apoio (Desinfecção de Ambiente) 

POP – Manipuladores de alimentos (Merendeiras) 

POP – Educadores/ Tutores e auxiliares de Ensino 

POP – Transporte 
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XI- Planejamento da retomada das atividades escolares e do retorno gradativo presencial 

 

As partes envolvidas neste protocolo entendem que, para assegurar o retorno das 

atividades presenciais, torna-se imprescindível a parceria entre as Secretarias Municipais em 

especial a Secretaria de Saúde/Coordenação de Vigilância e Epidemiologia, Secretaria 

Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação Municipal de 

Transporte e Procuradoria Municipal para cumprimento das ações referentes aos protocolos 

sanitários previsto neste plano de retomada. 

 

 1) DO RETORNO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVO E DE APOIO 

 Identificar os casos de profissionais administrativos e de apoio que possuem 

comorbidades, atualizando o quadro de profissional para adequação da nova rotina do 

espaço escolar; 

 Higienização das unidades de ensino antes do retorno às aulas presenciais; 

 Garantir aos funcionários que pertencem ao grupo de risco, os direitos em observância à 

legislação vigente; 

 Capacitar e dar ciência a todos os funcionários do procedimento operacional padrão 

respectivo a cada função e dos protocolos do Ministério da Saúde no combate ao novo 

coronavírus  COVID 19 

 

2)  DO RETORNO DOS PROFESSORES 

 

1. Identificar os casos de professores que possuem comorbidades, atualizando o quadro 

de pessoal para a nova rotina no espaço escolar; 

2. Elaborar plano de trabalho remoto para os professores que se encontram no grupo de 

risco da COVID-19, possam desenvolver suas atividades; 

3. Realizar reuniões e formações preferencialmente virtuais para divulgação dos protocolos 

para os professores, considerando os esclarecimentos necessários; 

4. Realizar a formação de grupo de discussão entre professores e demais equipes sobre 

os desafios encontrados e formas de resolvê-los promovendo o respeito à autonomia 
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pedagógica do corpo docente, com a valorização do diálogo, assegurando um 

planejamento democrático das atividades, incluindo o debate sobre carga horária de 

reposição, respeitando a disponibilidade do professor, com segurança e respeito aos 

direitos trabalhistas; 

 

 3) DO RETORNO DOS ALUNOS  

A Secretaria Municipal de Educação está atenta ao seu compromisso social e acredita 

nas ações coletivas para a resolução das situações que se apresentam no que se refere à 

oferta de uma educação de qualidade social e referencial para todos os alunos, especialmente 

no atual momento de pandemia no país, desta forma, institui como proposta as seguintes 

modalidades de aulas: atividades remotas, presenciais e híbridas nas Instituições de Ensino do 

Município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ. 

 Ressaltando que a retomada das aulas presenciais/gradativas/escalonadas/híbridas 

e escolas pilotos serão de acordo com o plano de retomada e protocolos sanitários 

obedecendo as etapas e ao cronograma de bandeiras epidemiológicas semanalmente no site 

do Painel Coronavírus da Secretaria Estadual de Saúde (painel.sauderj.gov.br), sexta-feira às 

17h. 

OBSERVAÇÃO: O retorno presencial da Educação Infantil e Centro Municipal de Atendimento 

Pedagógico Educacional Especializado – CEMAPEE, ocorrerá apenas na  bandeira verde de 

forma gradativa e escalonada. 

 

DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS COM ALUNOS:  

 

TABELA I  - Segmentos do Ensino Fundamental  - Anos Iniciais e EJA 

 

TABELA II - Segmentos do Ensino Fundamental  - Anos Finais e EJA 
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TABELA I 

 

TABELA II 

 

 

 

 

 

BANDEIRA RISCO PERCENTUAL 

ROXA Muito alto  Ensino Remoto 

VERMELHA Alto Ensino Remoto 

LARANJA Moderado  Mínimo de até 35% da 

capacidade da unidade 

escolar 

AMARELA  

Baixo 

Mínimo de até 50% da 

capacidade da unidade 

escolar 

VERDE Muito baixo Até 100% da capacidade da 

unidade escolar 

BANDEIRA RISCO PERCENTUAL 

ROXA Muito alto  Ensino Remoto 

VERMELHA Alto Ensino Remoto 

LARANJA Moderado  Mínimo de até 50% da capacidade 

da unidade escolar 

AMARELA  

Baixo 

Mínimo de até 75% da capacidade da 

unidade escolar 

VERDE Muito baixo Até 100% da capacidade da unidade 

escolar 
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XII- CRONOGRAMA DE RETORNO PRESENCIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 

MUNICIPAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/RJ 

 

 O cronograma de retorno presencial das unidades de ensino da rede municipal será 

cumprido a partir de junho de 2021 considerando os percentuais de acordo com as etapas 

previstas neste plano de retorno e bandeiras epidemiológicas, conforme disponível no portal 

http://painel.saude.rj.gov.br/ 

 

ETAPAS PREVISTAS 

Etapa 1 Retorno Presencial Ensino Fundamental I (Escola Piloto I – ESCOLA 

ESTADUAL MUNICIPALIZADA PROFª HILKA PECANHA); 

Etapa 2 Retorno Presencial da Educação de Jovens e Adultos/EJA (1ª a 5ª fases) 

(Escola Piloto II – COLÉGIO MUNICIPAL JOAQUIM MENDES) e Retorno 

Presencial do Ensino Fundamental I (Escola Piloto III – Barão de Amparo);  

Etapa 3 Retorno Presencial do Ensino Fundamental I (anos iniciais  1º ao 5º) – ( Escola 

Piloto IV - ESCOLA MUNICIPAL AURORA MAURICIO) 

Etapa 4 Retorno Presencial do Ensino Fundamental II anos finais (8º e 9º anos) e 

Ensino Fundamental I anos iniciais(4º e 5º) 

Etapa 5 Retorno Presencial do Ensino Fundamental II (anos finais 6º e 7º anos) e 

Ensino Fundamental I (anos iniciais ‘1º, 2º e 3º) 

Etapa 6 Educação Infantil e Educação Especial (CEMAPEE) – bandeira verde 50% da 

capacidade de forma escalonada; 

 

As etapas previstas presenciais citadas serão distribuídas gradativamente com 

escalonamento na unidade em que haja necessidade, sendo a escolha da escola piloto a 

unidade de ensino com menor número de alunos matriculados.  

A abertura de cada nova unidade de ensino da escola considerada piloto será mensal 

subsequente e em conformidade com os segmentos acima descritos, justificando-se estas 

etapas devido a garantia do retorno seguro preconizado nos documentos e notas técnicas das 

http://painel.saude.rj.gov.br/
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Secretarias Estaduais de Educação e Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e 

órgãos municipais fiscalizadores para avaliação e cumprimento dos protocolos assim como 

avaliação dos dados epidemiológicos. 

 

EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA PREVISTO 

*Educação Infantil e o Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Educacional 

Especializado - CEMAPEE 

             

O ensino remoto permanecerá em todas as unidades que atendem a Educação Infantil e 

o Centro Municipal de Atendimento Pedagógico de Educacional, através de atividades 

impressas, mídias sociais e apostilas obedecendo prazos estabelecidos para retirada e 

devolução para correções, devidamente lançados em diário escolar e com busca ativa da 

equipe técnica (Orientador Educacional e Assistente Social). 

Os alunos com necessidades específicas destas unidades permanecem atendidos com 

materiais e propostas adaptados por professores e supervisionados pela Coordenação 

Municipal de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação. 

 A Educação Infantil e a Educação Especial justificam-se o não retorno devido a 

dificuldade deste público em seguir os protocolos de segurança, além das comorbidade que 

são acometidas ao público da Educação Especial conforme a seguir: 

I – Comprometimentos específicos, que impossibilitem o uso de máscaras; 

II- Necessidade de profissional de apoio para locomoção, higiene e alimentação; 

III – Resistência ou impossibilidade de atendimento de regras sobre as recomendações de 

higiene e cuidados gerais para evitar o contágio; 

IV – Disfunção de imunidade, cardiopatias congênitas, doenças respiratórias e outras que 

podem ser suscetíveis a maior risco de contaminação; 

V – Deficiência por lesão medular ou encefalopatia crônica, como: paralisia cerebral, 

hemiplegias, paraplegias, tetraplegias e outras, e aos que estão suscetíveis a contaminação 

pelo uso de sondas, bolsas coletoras, fraldas e manuseios físicos para a higiene, alimentação e 

locomoção. 

 



42 
 

 

 * Ensino Fundamental  

1)  Ensino remoto: 

 

Inicialmente com o ensino remoto em todas as unidade da rede municipal com 

atendimento a todos os alunos através de atividades impressas, apostilas e livros didáticos 

entregues aos responsáveis com cronograma, prazos estabelecidos para retirada e devolução 

para correções, devidamente lançados em diário escolar e com busca ativa da equipe técnica 

(Orientador Educacional e Assistente Social). 

Os alunos com necessidades específicas atendidos de forma pelas escolas regulares e 

pelo Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Educacional Especializado com materiais e 

propostas adaptadas por professores e supervisionados pela Coordenação Municipal de 

Inclusão da Secretaria Municipal de Educação. 

 

2) Escola piloto: 

 

O projeto com as aulas presenciais nas escolas pilotos ocorrerá nas unidades de ensino 

com o menor número de corpo docente e discente (Ensino Fundamental e EJA).  

O projeto das escolas pilotos contemplará todos os alunos do Ensino Fundamental e 

EJA que apresentarem TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA AULAS PRESENCIAIS DURANTE 

O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 e em caso negativo, o mesmo será considerado 

automaticamente optante do ensino remoto. 

Os alunos das escolas pilotos com necessidades específicas permanecem atendidos de 

forma integral pelas escolas regulares e pelo Centro Municipal de Atendimento Pedagógico 

Educacional Especializado com materiais impressos e propostas adaptadas por professores e 

supervisionados pela Coordenação Municipal de Inclusão da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

3) Retorno presencial gradativo: 
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  O retorno presencial gradativo será de forma escalonada conforme o cronograma de 

retorno presencial citado acima e com apresentação do TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

AULAS PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 e em caso 

negativo, o mesmo será considerado optante do ensino remoto. 

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos retornarão de forma presencial e/ ou 

escalonada dependendo do número alunos por turma. 

  

4) Do Ensino Híbrido: 

 

O ensino híbrido será ofertado aos alunos escalonados em tempo de pandemia durante 

o retorno presencial conforme cronograma de cada unidade de ensino através de aulas 

presenciais com complementação de atividades impressas, utilização de mídias sociais, 

apostilas entregues aos responsáveis com cronograma de prazos estabelecidos para retirada e 

devolução para correções, devidamente lançados em diário escolar e com busca ativa da 

equipe técnica (Orientador Educacional e Assistente Social). 

Os alunos com necessidades específicas permanecem atendidos de forma integral pelas 

escolas regulares e pelo Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Educacional 

Especializado com materiais e propostas adaptadas por professores e supervisionados pela 

Coordenação Municipal de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação. 
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PALAVRAS FINAIS 

 

Ao apresentar os trabalhos levados a efeito pelos representantes dos diversos segmentos 

interessados na Educação Municipal, em que se procurou contemplar, tanto quanto possível, 

os pontos de vista de todos os envolvidos no processo, pode-se afirmar que primou-se por 

seguir os parâmetros do conhecimento científico dos órgãos de saúde através de Protocolos 

Sanitários oficiais colaborando assim, para preservar vidas. 
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ANEXO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA AULAS PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DA 

PANDEMIA DE COVID-19 

 

Eu ___________________________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade nº ________________ Expedida em ____________, inscrito(a) no CPF, sob o Nº 

________________, declaro que na condição de (    ) pai/(   )mãe do(a) aluno 

(a)_____________________________________________, regularmente matriculado(a)  no 

_______ ano de escolaridade, da Unidade de Ensino 

_________________________________________________________, estou ciente dos 

termos do protocolo para retorno das atividades escolares, necessário durante a pandemia de 

COVID-19. 

Declaro estar consciente que posso exercer o direito de escolha entre as modalidades de 

ensino (presencial ou com atividades impressas a serem realizadas em casa), sendo livre de 

qualquer coação ou induzimento a opção de enviar meu (minha) filho (a) à escola, não 

podendo responsabilizar a instituição de ensino ou o Poder Público por eventual contaminação 

ou desenvolvimento da COVID-19. 

Declaro, ainda, que meu (minha) filho (a) não apresentou nos últimos 14 dias, nenhum sintoma 

de contaminação, tais como febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar ou outros 

sintomas como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou 

paladar e diarréia. Por fim, afirmo que caso haja contaminação de algum membro de minha 

família, todos os que convivem no mesmo núcleo familiar deverão ficar em isolamento pelo 

tempo recomendado pela Secretaria de Saúde do Município, além de informar à escola 

imediatamente. 

Engenheiro Paulo de Frontin, ____ de ______________ de 2021. 

 

______________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 


