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PLANO DE AÇÃO 

 RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES NO MODELO HÍBRIDO – 2021 

 

I - IDENTIFICAÇÃO:  

- Secretaria Municipal de Educação de Barroso 

Rua Joaquim Meireles, 20 – 3º Andar – Sala 309 - Centro  

Barroso/MG  

CEP. 36.212-000  

Telefone (32) 3351-4068 

 

II - ORGANIZAÇÃO:  

- Modalidades de ensino ofertadas:  

Educação Infantil:  

Creche (berçário, maternal I, maternal II)  

Pré-escola (1º e 2º períodos) 

Ensino Fundamental  

Anos iniciais (1º ao 5º ano) 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

1º, 2º e 3º períodos (anos iniciais do Ensino Fundamental) 

 

III – ESCOLAS MUNICIPAIS 

a)  Centro de Educação Infantil Municipal Alcina Ladeira Fraga 

   Rua João Batista Do Nascimento, 381, Bairro da Praia 

b) Centro de Educação Infantil Municipal Professora Abigair Gonçalves Pedrosa 

   Rua Dona Ruth Meireles, 29 - Bairro Nova Barroso 

c) Centro de Educação Infantil Municipal Aracy de Barros Nogueira 

   Rua Bahia, 50 - Bairro Jardim Bandeirantes 

d) Escola Municipal Artur Napoleão 

  Rua Joaquim Meireles, 237 - Centro, 

e) Escola Municipal Beija-Flor 

  Rua Joaquim Meireles, 20 Centro  
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f) Escola Municipal Irmã Magdaline 

   Rua Treze de Maio, 227 - Bairro Josefina Coelho de Souza 

g) Escola Municipal Professora Clotilde Rocha 

   Rua Espírito Santo, 44 - Bairro Jardim Bandeirantes 

h) Escola Municipal Professora Georgina Corsina Pinto 

   Rua Antenor Cunha, 374 - Bairro Genésio Graçano 

i) Escola Municipal Professor Paulo César Possa 

   Rua Baldonedo, 379 - Bairro Santa Maria 

j) Escola Municipal Vereador Otávio Rufino Pereira 

   Rua Ibertioga, 8 - Bairro da Praia 

k) Jardim de Infância Municipal Bem-Te-Vi 

  Rua Estocolmo, 96 - Bairro Jardim Europa 

 

IV - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO:  

1º turno: 07:00 às 11:20 

3º turno: 12:30 às 16:50 

5º turno: 19:00 às 21:50 

 

V – EQUIPE ATUANTE NAS AÇÕES:  

- Equipe da Secretaria Municipal de Educação 

- Diretores Pedagógicos da Educação Infantil e Ensino fundamental 

- Diretores e coordenadores das escolas 

- Professores de apoio pedagógico 

- Professores regentes de turmas 

- Professores de inclusão digital 

- Professores de conteúdos específicos 

- Professores eventuais 

- Auxiliares de Secretaria 

- Motoristas da SEMED 

- Alunos, pais e familiares 
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- Auxiliares de Serviços Gerais 

- Equipe da Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

- Secretaria Municipal de Saúde 

 

VI - INTRODUÇÃO 

A Pandemia causada pelo COVID-19, além de perdas irreparáveis na vida das 

pessoas, tem impactado o cenário mundial nos aspectos econômicos, sociais e de 

saúde. 

Estes impactos têm causado grandes transformações e exigido mudanças de 

posturas em todas as esferas da sociedade. Governantes, empresários, 

trabalhadores e a sociedade em geral necessitam criar e recriar suas ações para 

enfrentarem as diversas consequências da COVID- 19.   

A prefeitura Municipal de Barroso, além de seguir todos os protocolos do 

Programa “Minas Consciente”, tem definido ações, juntamente com o Comitê 

Extraordinário Municipal de Combate à COVID 19, para amenizar os impactos desta 

pandemia em nosso município, inclusive na Educação. 

Desde o início da pandemia, a Rede Municipal de Ensino tem se fundamentado 

em atos regulamentares federais, estaduais e municipais para a realização das 

atividades em suas unidades escolares.  Em março de 2020, o Executivo Municipal 

publicou o decreto nº 4107 que autorizou as Escolas da Rede Municipal de Ensino a 

planejar e implementar atividades voltadas para a aprendizagem, além da 

reorganização de seus respectivos calendários escolares, para atender a necessidade 

de realização de atividades escolares não presenciais, em razão da pandemia do 

Coronavírus – COVID-19. Em 08 de maio de 2020, a Resolução CEE nº 474, dispôs sobre 

a reorganização das atividades escolares do sistema estadual de Educação de Minas 

Gerais, devido à pandemia da COVID-19. Em 16 de junho, o Ministério da Educação 

publicou a Portaria nº 544 que dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus - 

COVID-19. Em 2021, a Resolução SEE Nº 4.506, institui o ensino híbrido como modelo 

educacional para o ciclo dos anos letivos de 2020-2021. A Deliberação do Comitê 

Extraordinário Covid-19 nº 129, alterada pela Deliberação COVID-19 nº 165 DE 
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01/07/2021, dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das atividades 

presenciais nas unidades de ensino que especifica, enquanto durar o estado de 

CALAMIDADE PÚBLICA em todo o território do Estado, inclusive nos municípios 

localizados nas regiões qualificadas como Onda Vermelha, conforme classificação e 

organização regional do Programa Minas Consciente. Em consonância com tal 

deliberação, no processo de retorno das aulas presenciais, a Secretaria Municipal de 

Educação de Barroso observará as seguintes diretrizes: 

I – biossegurança: todas as atividades de aulas presenciais deverão observar 

rigorosamente os protocolos de biossegurança e sanitário-epidemiológicos 

determinados ou recomendados pelas autoridades competentes; 

II – complementariedade e alternância: as atividades de ensino presencial poderão ser 

complementadas ou alternadas com atividades de ensino remoto; 

III – comunicação: adoção de estratégias de comunicação clara e objetiva sobre o 

retorno ao ensino presencial e seus benefícios, riscos e critérios de biossegurança; 

IV – conscientização: esclarecimento da importância das atividades do ensino 

presencial para o bem-estar emocional, intelectual e social das crianças, jovens e 

professores; 

V – facultatividade: as pessoas legalmente responsáveis pelos estudantes poderão 

optar pelo ensino presencial ou remoto, observadas as medidas de alternância e 

gradação previstas em protocolo; 

VI – gradação: retorno gradual, por sistemas alternados e critérios preestabelecidos, 

de modo a promover o acolhimento e a reintegração social dos professores, 

estudantes e suas famílias, em ambiente saudável e de bem-estar da comunidade 

escolar; 

VII – híbrido: o ensino presencial será complementado e eventualmente substituído ou 

realizado concomitantemente pelas modalidades do ensino remoto; 

VIII – monitoramento: implementação de medidas de fiscalização das condições 

epidemiológicas e da pandemia, acompanhadas de medidas de contingenciamento, 

quando necessárias; 

IX – universalidade: as diretrizes e os protocolos de biossegurança aplicáveis ao 

retorno presencial das atividades de ensino são de observância obrigatória para todas 
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as instituições, públicas ou privadas, de ensino infantil, fundamental, médio, incluído o 

técnico, e o superior.  

Torna-se importante salientar o valor que as aulas presenciais possuem para 

a aprendizagem dos alunos, sendo impossível substituir a presença do professor e 

do aluno em sala de aula. É imprescindível fazer a Educação acontecer, neste tempo 

de pandemia; precisa-se garantir o avanço da escolaridade dos alunos e, sobretudo, 

oferecer uma educação de qualidade em que o ensino e a aprendizagem sejam 

prioridade, além da saúde e vida de toda comunidade escolar.  

Para o retorno às aulas presenciais no modelo híbrido, faz-se necessário 

seguir o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, elaborado pelo 

Governo do Estado de Minas Gerais. Nele estão elencados todos os cuidados para 

que o retorno às atividades escolares presenciais aconteça de forma segura. De 

acordo com tal protocolo, existem seis estratégias reconhecidamente eficazes pela 

literatura científica, que são centrais no enfrentamento da COVID-19 na comunidade e 

consequentemente nas escolas e que serão respeitadas pela Rede Municipal de 

Ensino: 

1. Uso universal e correto de máscaras cobrindo boca e nariz.  

2. Distanciamento físico de no mínimo 1,5 metros entre pessoas.  

3. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória  

4. Limpeza e manutenção frequente das instalações;  

5. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e quarentena. 

6. Vacinação da população elegível, em especial trabalhadores da educação. 

 

VII - AÇÕES E ESTRATÉGIAS: 

1 - Continuação das atividades à distância  

a) Forma de realização: à distância. 

c) Recursos utilizados: ferramentas tecnológicas como: whatsapp, Google Sala de Aula, 

Google Meet, dentre outros, além de material impresso. 

d) Detalhamento da ação: As atividades à distância, continuarão conforme Plano de 

Ação de Atividades Escolares não Presenciais, de 08/02/2021, nas seguintes situações: 

- Nos períodos em que for necessária a suspensão das atividades presenciais; 
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- Para os alunos cujos pais optarem pelo ensino remoto; 

- Para os alunos que retornarem para as atividades presenciais, nos dias em que não 

estiverem escalados para aulas presenciais.   

 

2 - Continuação da utilização do material impresso, denominado “Minhas Atividades 

Complementares”, organizado pela Secretaria Municipal de Educação 

a) Forma de realização: Material entregue aos alunos, bimestralmente. 

c) Recursos utilizados: cadernos impressos. 

d) Detalhamento da ação: Conforme Plano de Ação de Atividades Escolares não 

Presenciais, de 08/02/2021.  

 

3 – Continuidade do trabalho presencial nas escolas em atividades administrativas e 

de apoio pedagógico 

a) Período de realização: a partir de 02/08/2021 

b) Forma de realização: presencial, em cada escola, com a participação das diretoras 

ou coordenadoras, professoras de apoio pedagógico, professoras de inclusão digital, 

professoras eventuais, auxiliares de secretaria e ajudantes de serviços gerais, seguindo 

todas as orientações para a prevenção da COVID 19.  

c) Detalhamento da ação: Conforme Plano de Ação de Atividades Escolares não 

Presenciais, de 08/02/2021. 

 

4 - Capacitação sobre os protocolos do Programa Minas Consciente 

Público-alvo: diretores, coordenadores professores, auxiliares de creche, auxiliares de 

secretaria, ajudantes de serviços gerais e pais/responsáveis pelos alunos da Rede 

Municipal de Educação. 

Ministrantes: Equipe da Vigilância Sanitária e Epidemiológica. 

Período de realização: A partir de agosto de 2021. 

Forma de realização: online e/ou presencial, adotando todas as medidas de prevenção 

à COVID 19, seguindo cronograma elaborado pela SEMED. 
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5 - Capacitação dos professores para o trabalho com o modelo híbrido de atividades 

escolares e utilização das tecnologias da informação e comunicação.  

Período de realização: a partir de agosto/2021, como parte da programação da XI 

Semana da Educação. 

Responsáveis: CRAPE e SEMED. 

Forma de realização: por vídeo conferência e/ou presencialmente em pequenos 

grupos, com a participação de profissionais da área educacional e socialização de 

experiências de profissionais da rede municipal. 

 

6 - Reunião com os familiares para apresentação o modelo híbrido de atividades 

escolares 

Período de realização: a partir de setembro de 2021. 

Responsáveis: SEMED e escolas municipais. 

Forma de realização: por vídeo conferência, vídeos explicativos e/ou presencialmente 

em pequenos grupos. 

 

7 - Avaliação diagnóstica 

a) Período de realização: de 20 a 24/09/2021 

b) Forma de realização: presencial, em cada escola, dividindo os alunos em pequenos 

grupos (30% da capacidade da sala), com distanciamento de 1 metro e meio, seguindo 

todas as orientações para a prevenção da COVID 19. 

c) Recursos utilizados: material impresso. 

d) Responsáveis: SEMED e escolas municipais. 

e) Detalhamento da ação: as escolas organizarão os alunos por turma, em pequenos 

grupos e horários diferenciados, verificando o contexto da COVID 19, o Programa 

Minas Consciente e os decretos municipais. A escola deverá organizar os horários dos 

pequenos grupos de alunos, dando um intervalo de tempo de 30 minutos entre um 

grupo e outro para que possa ser feita a desinfecção das salas de aula, antes da 

chegada do outro grupo. 
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e) Objetivos da ação:  

- Identificar o nível de aprendizagem dos alunos, tendo como referência os conteúdos 

trabalhados e o ano de escolaridade em curso; 

- Refletir sobre as dificuldades observadas e definir as ações para sanar os problemas 

identificados. 

Obs.: Para a EJA, a avaliação será impressa e entregue para os alunos em suas 

residências. Ao final do período, serão recolhidas e corrigidas. 

            

8 - Recuperação para os alunos que apresentarem dificuldades de aprendizagem ou 

sem o acesso às ferramentas tecnológicas e internet 

a) Período de realização: a partir de 27/09/2021 

b) Forma de realização: presencial, em cada escola, dividindo os alunos em pequenos 

grupos, seguindo todas as orientações para a prevenção da COVID 19. A escola deverá 

organizar os horários dos pequenos grupos de alunos, dando um intervalo de tempo 

de 30 minutos entre um grupo e outro para que possa ser feita a desinfecção das salas 

de aula, antes da chegada do outro grupo.  

c) Responsáveis: SEMED e escolas municipais. 

d) Recursos utilizados: cadernos, material impresso, dentre outros. 

e) Detalhamento da ação: após a análise dos resultados das avaliações diagnósticas e 

observações realizadas pelos professores, as escolas organizarão os alunos que 

apresentarem defasagem e/ou dificuldade de aprendizagem e os que não têm acesso 

às ferramentas tecnológicas e/ou internet, em pequenos grupos e horários 

diferenciados, verificando o contexto da COVID 19, o Programa Minas Consciente e os 

decretos municipais, para serem atendidos pelos professores de inclusão digital e 

professores eventuais, presencialmente. 

f) Objetivos da ação:  

- Possibilitar o acesso integral à aprendizagem; 

- Recuperar alunos com dificuldades de aprendizagem;  

- Ofertar acesso às ferramentas tecnológicas e/ou internet aos alunos que não as 

possuem em casa. 
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9 - Atividades Escolares no Modelo Híbrido 

a) Período da realização: a partir de 04/10/2021. 

b) Responsáveis pela ação: SEMED e profissionais da Rede Municipal de Ensino.  

c) Tempo de permanência do aluno na escola: 2 horas 

d) Horário de início das aulas: Manhã: a partir de 07:50  

                                                  Tarde: a partir de 13:20 

e) Entrada e saída na escola: A entrada e saída dos alunos na escola, quando houver 

mais de uma turma, deverão ser fracionadas, de forma a evitar aglomerações e filas 

nos portões. Se a escola possuir mais de uma entrada, estas devem ser usadas. Aferir a 

temperatura dos alunos ao chegaram à escola, como medida preventiva. Caso algum 

aluno apresente temperatura superior a 37°, encaminhá-lo ao local separado dos 

demais (sala de isolamento) e entrar em contato imediatamente com a família para 

buscá-lo na escola, orientando-a a procurar um posto de saúde ou hospital. O horário 

de início das aulas presenciais poderá ser alterado, de acordo com as demandas que 

surgirem. 

  c) Detalhamento da ação: Haverá períodos para cadastramento dos alunos cujos pais 

concordam com o retorno presencial às atividades escolares no modelo híbrido. Estes 

períodos serão: 

- 1ª chamada: 23 a 27/08 

- 2ª chamada: 25 a 29/10 

- 3ª chamada: 16 a 19/11 

Depois do período de cadastramento, a escola fará a divisão das turmas em grupos, de 

acordo com a capacidade das salas de aula, respeitando-se o distanciamento de 1 

metro e meio. Inicialmente, haverá aula presencial três vezes por semana (segunda-

feira, quarta-feira e sexta-feira). Cada grupo frequentará 1 dia presencial, alternando 

os grupos. Os alunos que não estão na escola, assistirão às aulas de maneira síncrona. 

Quem não tem acesso às tecnologias será atendido na escola, pelas professoras de 

inclusão e professoras eventuais, que farão planejamento de acordo com a aula da 

professora da turma. Na terça-feira e na quinta-feira todos os alunos participam de 

aulas remotas. Segue tabela: 
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Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Grupo A 

Todos os 

alunos em 

aulas remotas 

Grupo B 

Todos os 

alunos em 

aulas remotas 

Grupo C 

# Esta tabela poderá ser alterada caso a turma possua uma quantidade menor de 

alunos. Neste caso, a alternância dos dias acontecerá apenas entre os grupos A e B, ou 

apenas o grupo A comparecerá à escola, conforme características específicas de cada 

unidade escolar. 

Observações: 

1 – Periodicamente, haverá um momento para análise do trabalho realizado, e, caso 

haja necessidade, readequação do trabalho. 

2 – Iniciaremos as atividades escolares de forma híbrida com as turmas do 5º ano. 

Gradativamente, vamos estender o atendimento às demais turmas, conforme a 

seguinte ordem: 

(04 a 08/10) 

1ª SEMANA: Turmas de 5º ANO 

(18 a 22/10) 

2ª SEMANA: Turmas de 5º ANO e 4º ANO 

(25 a 29/10) 

3ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO e 3º ANO 

(03 a 05/11) 

4ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO, 3º ANO e 2º ANO 

(08 a 12/11) 

5ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO, 3º ANO, 2º ANO e 1º ANO 

(16 a 19/11) 

6ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO, 3º ANO, 2º ANO, 1º ANO e 2º PERÍODO 

(22 a 26/11) 

7ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO, 3º ANO, 2º ANO, 1º ANO, 2º PERÍODO e 1º 

PERÍODO. 
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(29/11 a 03/12) 

8ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO, 3º ANO, 2º ANO, 1º ANO, 2º PERÍODO e 1º 

PERÍODO, MATERNAL 2. 

(06 a 10/12) 

9ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO, 3º ANO, 2º ANO, 1º ANO, 2º PERÍODO e 1º 

PERÍODO, MATERNAL 2 e MATERNAL 1. 

(13 a 17/12) 

10ª SEMANA: Turmas de 5º ANO, 4º ANO, 3º ANO, 2º ANO, 1º ANO, 2º PERÍODO e 1º 

PERÍODO, MATERNAL 2 e MATERNAL 1 e BERÇÁRIO. 

Obs: A proposta descrita acima poderá ser alterada mediante avaliação do andamento 

desta ação, acelerando ou adiando o retorno presencial das turmas. 

3 - As aulas específicas de Inglês, Arte, Filosofia e Educação Física continuarão sendo 

realizadas de forma remota no primeiro mês de retorno. Após este período e mediante 

avaliação do andamento das atividades as mesmas poderão acontecer também de 

forma presencial. 

 

VIII – PROTOCOLOS SANITÁRIOS 

Para garantir que as ações contidas neste plano sejam executadas de 

maneira a atender todas as orientações e protocolos para o combate à 

disseminação da COVID 19 em nosso município, as escolas adotarão as seguintes 

medidas, em conformidade com o Programa Minas Consciente: 

 

1 - Em todos os espaços das Escolas Municipais 

▪ Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo online, e 

outras tecnologias da informação e comunicação TICs). Para o atendimento presencial, 

respeitar o distanciamento recomendado no atendimento ao público. Para qualquer 

atendimento presencial é obrigatório o agendamento prévio e uso obrigatório de 

máscara; 

▪ Demarcar, com sinalização, a circulação interna, com fluxo determinado para a 

entrada e saída dos alunos respeitando o distanciamento de 1,5 metros entre as 

pessoas; 



 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO 
Secretaria Municipal de Educação 

Gabinete do Secretário 
 
            

 

 
12 

 

 
▪ Controle do fluxo de entrada e saída da escola e das salas de aula; 

▪ O número de alunos e funcionários dentro das salas não poderá ultrapassar a 

proporção de 2,5 m² por pessoa por área livre e 1/3 da capacidade máxima de alunos; 

▪ Nas áreas de circulação interna deve-se sempre demarcar o chão com sinalização 

chamativa de distância igual ou maior a 1,5 metros. Essa distância deve ser mantida 

entre um aluno e outro, em filas, nas salas de aulas, bibliotecas, incluindo as filas na 

utilização de sanitários. O mesmo é aplicado aos funcionários;  

▪ Deverá ser disponibilizado, obrigatoriamente, álcool em gel a 70% para higienização 

das mãos, na entrada da instituição, corredores, salas de aula, sanitários, bibliotecas, 

refeitórios, cantinas e secretaria; 

▪ Deverá haver campanha de comunicação interna, com cartazes e afins, 

contemplando comunicação verbal e não verbal, com as diretivas de utilização 

obrigatória de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, lavagem com água e 

sabão e distanciamento de 1,5 metros entre as pessoas;  

▪ Realizar a higienização frequente de todos os objetos que alunos e funcionários 

tenham tido contato, conforme recomendações do fabricante. Priorizar a limpeza de 

maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, botões de 

elevadores, telefones e todas as superfícies de alta frequência de toque. A limpeza 

deverá ser constantemente, realizada com álcool a 70% ou outros produtos 

recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;  

▪ Permitir apenas a entrada de alunos que estiverem utilizando máscaras de forma 

correta (cobrindo a boca e o nariz); 

▪ Realizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com desinfetantes a base 

de cloro para piso e álcool a 70% para as demais superfícies;  

▪ Estabelecer barreiras físicas em lugares onde não seja possível manter distância 

mínima de segurança (recepção, por exemplo).  

 

1.1 - Salas de aulas  

▪ Realizar limpeza e desinfecção de todas as salas após o término de cada turno de aula 

e, se for o caso, após a utilização de um grupo de alunos, antes da entrada de outro 

grupo;  
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▪ Os alunos deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas e as carteiras a serem 

utilizadas pelos alunos ou locais de acomodação deverão ter o distanciamento de pelo 

menos 1,5 metros entre si, devendo ser construídos os  “mapas de lugares” ou “mapas 

de carteiras”;  

▪ Os alunos frequentarão apenas uma sala de aula, não havendo mudança de sala 

durante o dia. Nas mudanças necessárias, os alunos devem lavar as mãos e as salas 

devem ser higienizadas antes de cada troca de turma;  

▪ Suspender o uso de armário compartilhado, caso existam;  

▪ Colocar todas as mesas, cadeiras na mesma direção (em vez de ficar de frente um 

para o outro).  

 

1.2 - Bibliotecas, brinquedotecas e objetos de uso coletivo  

▪ Utilizar apenas os brinquedos da escola, devendo ser esclarecido aos pais sobre a 

importância de não enviarem brinquedos de casa para a escola; 

▪ Quando existentes, os brinquedos da escola devem ser lavados com água e sabão ou 

friccionar álcool 70%, antes e após o uso. Os brinquedos deverão ser de material 

lavável e atóxico (plástico, acrílico, metal). Objetos de madeira e de tecido deverão ser 

guardados para não serem utilizados, assim como aqueles que não podem ser 

higienizados;  

▪ Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como computador, canetas, 

tablets, equipamentos eletrônicos, fones de ouvido, etc. Caso sejam utilizados, devem 

ser higienizados entre cada utilização com álcool isopropílico. 

 

1.3 - Fraldário e berçários (No caso das creches e da pré-escola): 

▪ Durante os horários de descanso das crianças, os berços e colchonetes deverão ser 

mantidos afastados, obedecendo ao distanciamento de 1,5 metros;  

▪ Deve-se higienizar e desinfetar a superfície de trocadores de fraldas após cada 

utilização, bem como realizar o descarte correto das fraldas e outros materiais usados. 
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1.4 - Sanitários  

▪ Os sanitários devem ser providos de condições para higiene das mãos com 

lavatórios/pias com água disponível, dispensador de sabonete líquido, porta papel 

toalha (não permitir o uso de toalhas de tecido), lixeira provida de saco plástico 

descartável com tampa acionada por pedal;  

▪ Controlar o fluxo de acesso aos sanitários, de modo a respeitar a capacidade de 

ocupação do sanitário e o distanciamento de 1,5m entre as pessoas, evitando 

aglomerações;  

▪ Auxiliar os alunos que não conseguem higienizar suas mãos;  

▪ Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o funcionário deverá 

utilizar os equipamentos de proteção apropriados (preferencialmente máscaras N95 

ou equivalente, luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado);  

▪ Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão seguido de 

fricção com álcool em gel a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das 

mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, telefones, botões de 

elevadores, etc.);  

▪ Disponibilização de cartazes com linguagem visual e não verbal com orientações 

sobre higienização das mãos e uso de máscaras.  

 

1.5 - Refeitórios e cantinas  

▪ As refeições não serão fornecidas pelas escolas. Serão mantidas as entregas dos kits 

de alimentação escolar, já iniciadas em 2020. Aos alunos que estiverem presentes na 

escola, serão entregues lanches (frutas, biscoitos, etc) ao término da aula; 

▪ Quando houver necessidade, ao invés de utilizar os refeitórios e cantinas, as refeições 

serão realizadas, preferencialmente, em ambientes abertos (como pátios e quadras), 

ou quando não possível, escalonar o uso do refeitório; 

▪ Se a utilização de refeitórios for necessária, alunos e colaboradores deverão seguir as 

seguintes orientações:  

# Higienizar o espaço quando do início das atividades, e após cada uso; 

# Ampliar o período de funcionamento desses serviços e distribuir os usuários em 

horários escalonados de refeição distintos para evitar aglomerações;  
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# Limitar o tempo de permanência no local, sendo exclusivo para alimentação, proibir 

o uso de celulares no refeitório; 

# Os espaços deverão ser utilizados com no máximo 1/3 (um terço) da sua capacidade 

por vez, e deve-se utilizar escalonamento por horário do ambiente; 

# Será disponibilizado dispenseres com álcool em gel 70% em locais estratégicos, para 

uso dos alunos e colaboradores durante a permanência na área de alimentação; 

# A higienização de mesas e cadeiras deverá acontecer a cada troca de grupos; 

# Se necessário, oferecer refeições embaladas em descartáveis ou separadas 

individualmente, para consumo na própria sala de aula, evitando deslocamentos e 

permanência no refeitório; 

# O serviço de buffet e o manuseio da refeição será feito por um funcionário, 

utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários (gorro ou touca e 

máscara);  

# Disponibilizar álcool em gel na área de atendimento; 

# O distanciamento mínimo também deve ser respeitado durante as refeições, para 

isso recomenda-se a marcação fixa nas mesas/cadeiras que podem ser utilizadas, e 

recomenda-se a retirada de cadeiras, bancos e mesas sobressalentes respeitando a 

demarcação mínima de 1,5 de espaçamento entre usuários;  

# Serão providenciadas barreiras de acrílico nos balcões de atendimento; 

# Serão reforçadas com os trabalhadores das cantinas/refeitórios as medidas de 

higiene e limpeza na área de produção e manuseio dos alimentos de acordo com a 

legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04); 

# Fornecedores, entregadores e pessoas externas devem somente adentrar no local 

em horários nos quais não há atendimento de público interno, com uso de máscara. 

 

1.6. Bebedouros de água  

▪ Os dispenseres de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser 

lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do 

dispenser de água para copos. Deve-se orientar para cada aluno e colaborador que 

tenha seu próprio copo/garrafa para utilizar o bebedouro. A escola deverá fornecer 

copos descartáveis aos alunos e colaboradores que, porventura, não tiverem/portarem 
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o recipiente de uso individual. Próximo aos bebedouros deve-se demarcar a distância 

de 1,5 m.  

 

2. Orientações para a comunidade escolar  

São considerados parte da comunidade escolar: alunos, pais, responsáveis, 

cuidadores, professores, gestor escolar, profissionais de apoio, limpeza e 

infraestrutura, cantineiras(os), entre outros.  

▪ Caso apresente sintomas, o aluno ou colaborador deverá ficar em casa; 

▪ Pais, responsáveis e cuidadores devem evitar frequentar a escola. Se possível, para 

garantir a participação ativa dos responsáveis, sugere-se que reuniões sejam realizadas 

por meio remoto ou via telefone; 

▪ Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços descartáveis e evitar 

tocar os olhos, nariz e boca, se não for possível, cobrir a boca e o nariz com o 

antebraço, evitando levar as mãos ao rosto;  

▪ Trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e intervalos regulares de 2 a 3 horas; 

▪ O uso de máscara deverá ser obrigatório durante toda a permanência na Instituição 

de Ensino; 

▪ Manter os cabelos presos e evitar o uso de bijuterias, joias, anéis, relógios e outros 

adereços, para assegurar a correta higienização das mãos; 

▪ Guardar a distância de 1,5 metros de outras pessoas; 

▪ Higienizar frequentemente com água e sabão as mãos e em sua falta ou 

impossibilidade deve-se utilizar álcool em gel 70%; 

▪ Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas, colaboradores ou alunos, com apertos 

de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico. 

 

3. Indicações a serem cumpridas por gestores das Escolas Municipais 

O gestor deverá ser a referência e o principal multiplicador das recomendações. 

Cabe, ainda, ao gestor realizar as articulações necessárias para o cumprimento das 

medidas de prevenção e controle.  

▪ Flexibilizar o uso obrigatório de uniforme pelos estudantes, garantindo a higienização 

dos uniformes e roupas utilizadas em ambiente escolar; 
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▪ Priorizar reuniões à distância (videoconferência); 

▪ Prover os meios de comunicação e fornecimento de conteúdos e informações para 

que as diretrizes atinjam aos colaboradores, pais, responsáveis, cuidadores e os 

próprios alunos em linguagem adequada para o público-alvo; 

▪ Limitar ao máximo o acesso de visitantes aos prédios da escola; 

▪ Determinar profissionais para a supervisão dos ambientes compartilhados, evitando 

aglomerações e garantindo a disponibilidade de álcool em gel a 70% e a sua utilização 

adequada; 

▪ Instituir como obrigatório o uso de máscaras adequadas, cobrindo nariz e boca na sua 

unidade educacional; 

▪ Fornecer máscaras adequadas para proteção de trabalhadores e estudantes que não 

as estejam utilizando; 

▪ Garantir o correto encaminhamento de casos suspeitos ou contatos próximos para os 

serviços de referência municipais, ou orientar sobre a possibilidade de consulta médica 

e/ou psicológica online pelo aplicativo Saúde Digital MG – COVID-19, caso necessário; 

▪ Orientar e dar os devidos encaminhamentos aos alunos e funcionários com sintomas 

suspeitos que estejam presentes na escola. No caso de funcionários, orientá-los a se 

ausentarem do trabalho e procurar os serviços de atendimento e orientação para 

COVID19. No caso de alunos, encaminhá-los para a sala de isolamento, realizando o 

contato imediato com as famílias para a retirada do aluno da escola; 

▪ Estabelecer a suspensão de aulas de uma turma, turno ou da escola conforme 

orientações da vigilância sanitária e recomendações descritas na figura a seguir: 
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*APS – Atenção Primária à Saúde. 

 

 

4. Orientações específicas para profissionais das Escolas Municipais 

▪ Utilizar máscaras e os demais equipamentos de proteção individual disponibilizados 

pela instituição, da forma correta, sendo obrigatória a utilização de máscara durante 

toda a jornada presencial; 

▪ Se apresentar sinais ou sintomas de resfriado ou gripe até 10 dias antes do retorno 

das aulas presenciais, não retornar e procurar a vigilância epidemiológica para as 

devidas providências. No caso persistência dos sinais/sintomas, não retornar até a 

completa melhora. O colaborador deverá comunicar ao responsável pela instituição e 

procurar a vigilância epidemiológica para os devidos procedimentos; 

▪ Caso apresente febre e/ou sintomas respiratórios, tosse, congestão nasal, dificuldade 

para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, quando na 

realização da atividade presencial, deverá comunicar imediatamente à coordenação da 

escola e procurar atendimento médico; 

▪ Caso tenha tido contato próximo com caso confirmado para Covid-19 nos últimos 14 

dias, deverá ficar afastado com orientações e acompanhamento da vigilância sanitária,  

comunicando ao responsável pela instituição; 

▪ Manter distância mínima de pelo menos 1,5 metros, entre os outros colaboradores e 

os alunos. 
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5. Orientações para pais/responsáveis/cuidadores dos alunos 

Os pais/responsáveis/cuidadores dos alunos poderão escolher entre o modo de 

aprendizagem virtual ou híbrido (com momentos presenciais e à distância). Esta 

escolha deve-se realizar, considerando-se as especificidades de cada um, bem como os 

riscos da COVID-19 para o aluno e sua família. 

A tabela abaixo constitui um instrumento para tomada de decisão dos 

pais/responsáveis/cuidadores dos alunos, para avaliar o retorno das atividades 

presenciais nas escolas municipais. Trata-se de um check list para refletir sobre a 

retomada das atividades presenciais de suas crianças para, assim, tomar a decisão que 

considerar mais apropriada. 

Caso o respondente marque a maioria dos itens como “Sim”, pode considerar 

viável a participação nas atividades presenciais pelo seu filho. No entanto, caso o 

respondente tenha questões em que foi selecionada a opção “Não” ou “Não tenho 

certeza” para qualquer item, é importante que os pais/responsáveis/cuidadores dos 

alunos procurem os gestores das escolas e equipe da vigilância sanitária para avaliar o 

retorno da criança nas atividades presenciais. 

 

Pais e responsáveis devem estar informados e atentos aos sinais e sintomas da 

COVID-19, sobretudo para que em situações de manifestações clínicas sugestivas da 
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doença sejam cumpridas as orientações de isolamento e busca de atendimento 

médico. 

 

Seguem recomendações específicas para os pais/responsáveis/cuidadores dos 

alunos: 

▪ É necessário monitorar a saúde do seu filho, assim como realizar a higienização 

frequente dos materiais levados para a escola e aqueles que dela retornam; 

▪ Ensinar etiqueta respiratória, boas práticas de uso de máscaras e a higienização das 

vias respiratórias às crianças, bem como explicar a necessidade de evitar tocar os 

olhos, nariz ou boca após tossir,espirrar, após contato com superfícies ou com outras 

pessoas; 

▪ Incentivar a lavagem de mãos em ambiente escolar e em casa, explicando a 

importância da higienização correta das mãos quando isso ocorrer; 

▪ Orientar as crianças a não cumprimentar pessoas fora do seu convívio domiciliar com 

aproximação física (como beijos, abraços, apertos de mão ou qualquer outro tipo de 

toque); 

▪ O aluno deverá ser afastado das atividades presenciais, mesmo estando 

assintomático, caso seja contato próximo de caso suspeito ou confirmado; 

▪ Os uniformes e as peças escolares das crianças devem ser lavados diariamente após a 

jornada escolar. O uso de roupa não escolar será admitido caso não seja possível a 

higienização dos uniformes; 

▪ Assegurar que a máscara esteja em condições de uso (limpas, secas e sem rasgos), 

devendo-se, ainda, ter tamanho adequado ao rosto da criança e adolescente cobrindo 

completamente nariz e boca; 

▪ Ensinar a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com preparação 

alcoólica a 70% (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que 

se sintam secas), antes da colocação da máscara; 
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▪ Orientar quanto à necessidade de higienização das mãos com água e sabão, por pelo 

menos 20 segundos (entre os dedos, no dorso e na parte interna das mãos), 

especialmente após ida ao banheiro, antes de entrar na sala de aula, antes de comer e 

depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar; secar as mãos com toalhas de papel; 

▪ Não enviar brinquedos às escolas/creches. 

▪ Alunos com comorbidade deverão apresentar atestado médico autorizando o retrno 

presencial às aulas. 

 

6. Orientações para o transporte escolar 

O município deverá planejar a oferta de transporte público de maneira a 

atender Às necessidades de distanciamento social para evitar o contágio durante o 

deslocamento casa-escola-casa. O transporte escolar deve ser organizado de forma 

que os veículos circulem com  apenas um terço (1/3) da sua capacidade de ocupação. 

Ou seja, os alunos devem ser colocados de forma que mantenham o distanciamento 

entre eles e sentarem sempre no mesmo banco (mapa de lugares). 

Caso seja instalada barreira acrílica entre as fileiras de passageiros, o transporte 

pode circular com metade da sua capacidade. Medidas adicionais obrigatórias: 

▪ Uso obrigatório de máscara durante o trajeto pelo motorista e pelos alunos; 

▪ Realizar obrigatoriamente a desinfecção interna do veículo após cada viagem; 

▪ Disponibilizar álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os 

estudantes possam higienizar as mãos, principalmente na entrada; 

▪ Disponibilizar termômetros nos carros; 

▪ Sempre que possível, promover a ventilação natural e abundante, por meio da 

abertura das janelas, observando a segurança dos estudantes; 

▪ Estabelecer um cronograma para o transporte dos estudantes para evitar 

aglomerações na entrada da escola, deixando-o disponibilizado na recepção do 

estabelecimento em local visível; 

▪ Os motoristas com sintomas de Covid-19 ou que sejam contatos de casos suspeitos 

ou confirmados, não poderão operar os veículos em hipótese alguma, devendo avisar 

aos gestores escolares e aos pais/responsáveis dos alunos que tiveram contato, bem 

como buscar orientações com a equipe da vigilância sanitária. 
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7. Identificação de casos suspeitos, surtos e suspensão das aulas 

No caso de Identificação de caso suspeito no ambiente escolar, o gestor 

apoiado pelos colaboradores deve: 

▪ Estabelecer uma interlocução com os pontos de atenção à saúde para encaminhar os 

alunos e funcionários com sintomas de COVID-19. De forma adicional, deve-se: 

 Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, tanto na 

entrada da escola como durante o período em que estiver em sala de aula, a 

escola deve acionar os pais e responsáveis, orientando que esse estudante 

deva comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou outro serviço de 

saúde; 

 Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas respiratórios na 

instituição de ensino. O aluno deve aguardar a chegada dos pais ou 

responsáveis em sala isolada, ventilada naturalmente e segura, permanecendo 

com a máscara de proteção; 

 As autoridades locais de saúde devem ser notificadas, imediatamente, e a 

equipe da APS de referência da escola deve ser comunicada. Em situação de 

caso confirmado, os profissionais e a comunidade escolar devem ser 

informados, e as atividades escolares devem ser reavaliadas; 

 Se detectado um caso suspeito ou confirmado, todos os contatos próximos 

devem ser afastados durante o prazo de 14 dias. 

 

 

IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano de ação tem como objetivo principal a garantia do retorno seguro 

e gradual às atividades escolares de forma híbrida, a fim de preservar da vida e a 

saúde da comunidade escolar que inclui alunos, familiares, professores e demais 
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funcionários da rede municipal; bem como garantir o direito à educação de 

qualidade. 

O retorno às atividades escolares de forma híbrida na Rede Municipal de 

Ensino se dará de forma gradual, com a utilização de recursos variados, inclusive das 

tecnologias da informação e de material impresso produzido pela equipe pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação.  

As ações propostas pela Secretaria Municipal de Educação envolvem atividades 

à distância e presenciais.  

Este plano de ação será, periodicamente, revisto e modificado de acordo com a 

situação da pandemia no município, com as ocorrências em cada escola municipal, 

considerando, ainda, o Programa Minas Consciente do qual o município faz parte. 

Todas as orientações para o retorno às aulas presenciais no modelo híbrido, 

podem ser encontradas no Protocolo Sanitário do Programa Minas Consciente, em: 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente 

Haverá visita da equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

nas escolas, periodicamente, para acompanhamento e orientações que se fizerem 

necessárias. 

 

Barroso, 31 de agosto de 2021 

 

 

Jacqueline das Mercês Silva de Brito Lira 
Secretária Municipal de Educação 

https://www.mg.gov.br/minasconsciente

