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Figura 1 Adequação aos Protocolos Sanitários para a reabertura das escolas. Escola municipal Pedra Dourada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não será fácil enfrentarmos ainda mais de perto o medo da 
contaminação, mas os Protocolos e as Escolas já se mostraram 

ambientes seguros e de baixa contaminação.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Vacinação dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Luisburgo – MG.. 
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INTRODUÇÃO 

Neste momento, vislumbra-se o retorno ao ensino presencial. Se é possível ter 

alguma certeza, esta é que as crianças que voltarão às escolas não serão as 

mesmas, assim como todos nós também não seremos os mesmos. No momento em 

que é necessário nos prepararmos para reabertura e retorno às atividades 

presenciais nas Instituições Escolares, num contexto que nunca vivemos antes, é de 

máxima importância a adoção de medidas sanitárias, a preparação dos ambientes e 

a capacitação dos profissionais para acolhimento dos estudantes.  

É importante que os profissionais da educação estejam fortalecidos, assim como as 

famílias dos educandos, para que possam atuar em todo o processo sobre as 

decisões e os Protocolos com o objetivo de assegurar um retorno seguro.  

Pensando nisto, a Secretaria Municipal de Educação de Luisburgo elaborou o Plano 

de Retorno Seguro às Atividades Presenciais nas Instituições Escolares da Rede de 

Ensino o qual apresenta estratégias de retomada às atividades presenciais no 

contexto de pandemia da Covid-19 de forma segura em regime de revezamento e 

alternância semanal, gradual, por etapas e ano de escolaridade, para fins de 

prevenção e controle da transmissão do novo corona vírus enquanto perdurar o 

estado de calamidade em saúde pública no âmbito de todo o território do Estado de 

Minas Gerais conforme Decreto Estadual nº 48.205, de 15 de junho de 2021. 

O objetivo deste Plano é subsidiar o planejamento das Instituições Escolares da 

Rede Municipal de Ensino de Luisburgo nos processos que envolvem o retorno às 

aulas presenciais, contemplando aspectos pedagógicos, psicossociais, sanitários e 

administrativos, apoiando-se nos quatro pilares de uma educação para o século XXI 

que são: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a 

ser. Em meio a um contexto propício para se (re)pensar as práticas pedagógicas, à 

educação, conforme Delors (1996, p. 89), ”cabe fornecer, de algum modo, os mapas 

de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola 

que permite navegar através dele”. 

Nos encontramos em um momento desafiador: a reabertura das Escolas. É preciso 

continuar cuidando da saúde de todos, orientar os estudantes, os profissionais das 

escolas e os familiares para que o retorno às atividades pedagógicas presenciais 

seja realizado com segurança. 
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A reabertura das Escolas de maneira gradativa, planejada e com base nos critérios 

divulgados pelo Comitê Extraordinário COVID-19 e também nos Protocolos 

Sanitários estabelecidos causará um impacto positivo no processo educacional, 

tendo em vista que o contato com os professores favorece a elevação dos níveis de 

proficiência dos estudantes. 

A possibilidade de evasão e abandono escolar e os impactos negativos na saúde 

física e mental dos estudantes também são minimizados com a retomada gradual 

das atividades presenciais, principalmente em contextos nos quais estudantes vivem 

em situação de vulnerabilidade social. 

Deixamos aqui nossa mensagem para inspirar a toda a comunidade escolar sobre a 

necessidade de atenção e cuidado com cada aluno. É dever de todos nós ficarmos 

atentos às recomendações das autoridades sanitárias. 
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DA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO HÍBRIDO DE ENSINO 

Das Disposições Gerais 

Está sendo implantado na Rede Municipal de Ensino de Luisburgo o modelo de 

Ensino Híbrido, como política pública de estratégia pedagógica para o cumprimento 

da carga horária curricular obrigatória prevista para o ano letivo de 2021. 

O Ensino Híbrido é um modelo educacional constituído por mais de uma estratégia 

de acesso às aulas, em que o processo de ensino e de aprendizagem ocorre em 

formato presencial e não presencial, com o retorno gradual e seguro dos estudantes 

às atividades presenciais. 

O Regime Especial de Atividades Não Presenciais - REANP permanece vigente até 

o final do ano escolar de 2021. 

O Regime Especial de Atividades Não Presenciais (REANP) instituído pelo 

Programa de oferta emergencial de Atividades Não Presenciais - Educa em Casa 

Luisburgo, conforme previsto nas Portarias Nº 002 e Nº 005 passou a ser 

considerado no cômputo da carga horária letiva a partir de 18 de maio de 2020 por 

tempo indeterminado. Com isto, mesmo com o retorno às aulas presenciais, o 

REANP e os recursos disponibilizados no Projeto Educa em Casa Luisburgo 

complementarão as atividades dos encontros presenciais, constituindo um MODELO 

HÍBRIDO de oferta educativa. 

Cabe ressaltar que a presença do estudante na Escola não o desobriga de 

realizar as atividades dos PETs e de entregá-las conforme o cronograma 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, para cômputo de carga 

horária,  acompanhamento e correção pelos professores. 

A principal recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para evitar o 

contágio pela Covid-19 é a diminuição da circulação de pessoas. Nesse sentido, a 

diminuição do número de estudantes por turma é essencial para garantir a 

segurança e reduzir a possibilidade de contágio, uma vez que turmas menores 

permitem um maior distanciamento entre os estudantes. 

Com base nessa recomendação, a Secretaria Municipal de Educação de Luisburgo 

e as Instituições Escolares da Rede de Ensino, seguem criteriosamente os 

Protocolos Sanitários necessários para a retomada segura das atividades 

presenciais nesses espaços. 
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Para (re)iniciarmos progressivamente as atividades educacionais presenciais, 

priorizando a atenção à situações de vulnerabilidade social e considerando a 

variação das condições sanitárias no território luisburguense faz-se necessário o uso 

de estratégias que permitam alternar atividades presenciais e não presenciais. 

A retomada das aulas presenciais nos convoca a considerarmos diversos pontos de 

atenção importantes neste momento. Alguns destes estão relacionados às 

repercussões na saúde física e mental dos alunos, oriundas da pandemia, 

relacionadas a eventuais perdas familiares, experiências de adoecimento e 

necessárias medidas de enfrentamento, como o distanciamento físico e a suspensão 

das aulas presenciais e do fornecimento regular da alimentação escolar. 

Diante da atual conjuntura, apresentaremos os procedimentos e medidas que devem 

ser observadas antes e durante o retorno das atividades escolares presenciais 

adotados em cada Instituição Escolar desta Rede Municipal de Ensino. 

As medidas a seguir devem ser observadas antes e durante o retorno das atividades 

escolares presenciais, ressaltando que toda a comunidade escolar, gestores, 

professores, funcionários, pais, responsáveis e alunos, devem estar cientes de sua 

importância e como realizá-las. 

Da orientação aos pais/responsáveis e alunos 

As orientações aos pais e ou responsáveis e alunos sobre as novas medidas que 

deverão ser implementadas durante a retomada gradual, segura e facultativa, é 

medida de suma importância para alcançarmos um resultado positivo. 

A parceria escola – família deverá estar ainda mais fortalecida para que, antes do 

retorno efetivo, os alunos já estejam aprendendo sobre a importância das novas 

ações e regras que serão implementadas no ambiente escolar e já cheguem 

habituados com a nova rotina. 

Haverá a conscientização dos pais e ou responsáveis para que não permitam que 

seus filhos frequentem às aulas, caso apresentem quaisquer sinais de síndrome 

gripal. 

Uma medida importante será o envio de atividades aos alunos sobre estas novas 

adequações. 
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CRONOGRAMA: A QUESTÃO LEGAL DE DECRETOS DO 

GOVERNO LOCAL 

O cronograma de retorno às atividades presenciais na Rede Municipal de Ensino de 

Luisburgo é orientado pelo Governo local e pelas autoridades sanitárias. 

Diante do Protocolo Sanitário a ser seguido para a retomada das atividades 

presenciais e da necessidade do prosseguimento dos estudos, a Secretaria 

Municipal de Educação iniciará o processo de reabertura das Escolas Municipais 

que ocorrerá em fases. 

A retomada das atividades escolares presenciais dar-se-á inicialmente com o 

acolhimento dos profissionais, na semana de 23 a 27/08/2021.  

Retorno gradual dos segmentos: 

1. 08/09/2021 - com os estudantes do 1º e 5º anos do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

2. 21/09/2021–com os estudantes do 2º, 3º e 4º anos do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais 

3. 04/10/2021 – com os estudantes da Educação Infantil - Pré-escola 

 

 

Enquanto aguarda o retorno da(s) etapa(s) ou ano de escolaridade em que leciona, 

caberá ao professor continuar cumprindo sua jornada de trabalho por meio do 

Projeto Educa em Casa Luisburgo, acompanhando o REANP da turma sob sua 

responsabilidade. 

 

Não há data prevista para o Retorno Presencial da Etapa Educação Infantil 

– Creche (0 a 3 anos 11 meses e 29 dias). 

 

IMPORTANTE: 

1) Não será permitido levar lanche de casa para a escola. 

2) O kit merenda continuará sendo entregue mensalmente para todos os 

estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino. 
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1. ESQUEMA DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FASE 1: SEMANA DE ACOLHIMENTO AOS PROFESSORES E PLANEJAMENTO 
 

Com antecedência ao retorno presencial dos estudantes às Escolas, entre os dias 

23 a 27/08/2021, serão realizados momentos para o acolhimento dos profissionais e 

para a reflexão sobre o contexto da pandemia de Covid-19 em relação a toda a 

comunidade escolar. 

A capacitação dos profissionais da educação que estarão em contato direto com os 

alunos é indispensável para que o município consiga retomar as atividades 

pedagógicas presenciais de forma segura e eficaz, afinal além de necessitarem ter 

conhecimento e autocuidado para se protegerem eles serão os principais 

responsáveis por ensinarem as novas medidas de segurança aos estudantes. 

A referida capacitação deverá ocorrer, preferencialmente, in loco, com suporte total 

dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Luisburgo, de modo que o 

colaborador que estará atuando diariamente nas Escolas Municipais consiga 

compreender a importância de cada uma das medidas que serão implantadas além 

de orientar sobre os Protocolos de higienização e de convivência, o que deve ser 

reforçado insistentemente para o devido cumprimento.  

Esse será o momento para, de forma coletiva e colaborativa, priorizando atividades 

interdisciplinares e por áreas de conhecimento, seja planejada a implementação do 

23/08 a 

27/08/2021 

Acolhimento dos 

Profissionais 

08/09/2021 

Revezamento e 

Alternância 

Semanal 

Alunos do 1º e 5º 

anos 

21/09/2021 

Revezamento e 

Alternância 

Semanal 

Alunos do 2º, 3º e 

4º anos 

04/10/2021 

Revezamento e 

Alternância 

Semanal 

Alunos da Pré-

escola 

14 Dias 14 Dias 14 Dias 

Estudantes público-alvo da Educação Especial Inclusiva 
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MODELO HÍBRIDO, com ou sem o uso de tecnologias, na alternância de atividades 

presenciais e não presenciais de forma articulada. 

É importante destacar também, que a capacitação ocorrerá com 15 dias de 

antecedência do retorno efetivo das aulas, de modo que os profissionais do 

magistério tenham tempo hábil para planejarem como repassarão as informações 

aos alunos. 

Esse momento deverá servir também para orientar sobre os Protocolos de 

higienização e de convivência, o que deve ser reforçado insistentemente para o 

devido cumprimento.  

Ao ser proposta a implementação de um MODELO HÍBRIDO de ensino e de 

aprendizagem as atribuições do professor deverão contemplar a realização do 

planejamento de seu trabalho em uma perspectiva de imbricância entre o REANP e 

as aulas presenciais, cabendo ao professor: realizar o acompanhamento das 

atividades no REANP, dando devolutivas, às atividades desenvolvidas por meio 

digital e/ou impresso. 

Considerando que haverá estudantes que irão optar por permanecerem com 

atividades não presenciais e estudantes que retornarão às atividades presenciais, 

orientamos que os professores continuem utilizando as atividades do REANP para 

ambos os grupos para desenvolvimento do currículo e que nos momentos 

presenciais além das atividades do REANP também sejam priorizados o 

esclarecimento de dúvidas, reforço, recuperação (inclusive para alunos que estão 

abaixo da média) e aprofundamento. 

O foco da retomada das atividades presenciais será nos aspectos relacionados ao 

ensino, como metodologia e didática, e na nota do estudante. 

Questões que irão nortear o Planejamento de retomada às atividades pedagógicas 

presenciais: 

 Quais as medidas pedagógicas e legais poderão ser adotadas pela Escola e 

pelos professores nos casos de alunos que não realizaram a devolutiva dos 

PETs? 

 Em relação aos alunos que não desenvolveram as atividades nos PETs, 

quais estratégias pedagógicas diferenciadas poderão ser realizadas? 
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 O que iremos propor aos alunos a partir dos resultados das Avaliações 

Diagnósticas e Trimestrais? 

 Quais intervenções serão desenvolvidas a partir do resultado das Avaliações 

do Bimestre? 

 Quais atendimentos serão realizados para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem? 

 As metodologias serão revisadas quando for verificado que os alunos não 

consolidaram as competências e habilidades previstas para o bimestre? 

 Serão incluídas às produções de conteúdo sobre as formas de reduzir a 

transmissão da Covid-19 no ambiente escolar como parte de atividades e 

projetos pedagógicos interdisciplinares? 

 No planejamento diário serão consideradas as habilidades não consolidadas 

pelos estudantes? 

 A retomada às atividades presenciais irá contribuir para o autoconhecimento 

e o aprimoramento das práticas educativas na escola? 

 Como se deu a aceitação pela oferta do Ensino Híbrido pelos alunos da 

turma? 

 Quais outros aspectos mais relevantes podem ser considerados na 

organização e/ou reelaboração do planejamento para o 3º bimestre? 

 

3. FASE 2: RETORNO PRESENCIAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS 
 

O retorno às atividades presenciais para as turmas do Ensino Fundamental anos 

iniciais, 1º e 5º anos acontecerá a partir do dia 08/09/2021. 

No retorno às aulas presenciais, a empatia e o cuidado deverão permear todas as 

práticas, tendo em vista que os estudantes, os professores e os demais profissionais 

que atuam na Escola, incluindo os gestores, estão passando por adaptações 

emocionais, físicas, sociais e cognitivas que exigem muito de cada um. Além disso, 

é comum que alguns, mais do que outros, estejam vivenciando ansiedade, medo, 

sensação de insegurança, desemprego repentino, desamparo, o que pode impactar 

a vida emocional, financeira e as relações no núcleo familiar e social. Sendo assim, 

é importante traçar estratégias sensíveis e cautelosas, pautadas em EMPATIA, 

ESCUTA, PACIÊNCIA e ACOLHIMENTO.  
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O retorno às atividades pedagógicas presenciais se dará em formato híbrido, sem 

aulas expositivas, com o professor disponível para auxiliar os estudantes em suas 

dúvidas, na consolidação de habilidades e competências relacionadas às atividades 

constantes nos PETs. 

Para cada grupo de alunos, a cada semana, as Instituições Escolares da Rede 

Municipal de Ensino deverão realizar: 

• o acolhimento dos alunos, com momento para reflexão sobre o contexto de 

pandemia, 

• a orientação em relação aos Protocolos Sanitários. 

4. FASE 3: RETORNO PRESENCIAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS 
INICIAIS 
 

O retorno às atividades presenciais para as turmas do Ensino Fundamental nos 

iniciais 2º, 3º e 4º anos acontecerá a partir do dia 21/09/2021. 

No retorno às aulas presenciais, a empatia e o cuidado deverão permear todas as 

práticas, tendo em vista que os estudantes, os professores e os demais profissionais 

que atuam na Escola, incluindo os gestores, estão passando por adaptações 

emocionais, físicas, sociais e cognitivas que exigem muito de cada um. Além disso, 

é comum que alguns, mais do que outros, estejam vivenciando ansiedade, medo, 

sensação de insegurança, desemprego repentino, desamparo, o que pode impactar 

a vida emocional, financeira e as relações no núcleo familiar e social. Sendo assim, 

é importante traçar estratégias sensíveis e cautelosas, pautadas em EMPATIA, 

ESCUTA, PACIÊNCIA e ACOLHIMENTO.  

Para cada grupo de alunos, a cada semana, as Instituições Escolares da Rede 

Municipal de Ensino deverão realizar: 

• o acolhimento dos alunos, com momento para reflexão sobre o contexto de 

pandemia, 

• a orientação em relação aos Protocolos Sanitários. 

5. FASE 4: RETORNO PRESENCIAL DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-
ESCOLA 
 

O retorno às atividades presenciais para as turmas da Educação Infantil Pré-escola 

acontecerá a partir do dia 04/10/2021. 
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A criança é o centro do processo de ensino, necessitando de interações sociais para 

o seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que brinca, aprende e realiza a troca 

de experiências. 

Todo o planejamento é construído a partir dos conceitos trazidos ou referendados 

pela BNCC, os quais, por sua vez, respeitam a concepção de criança defendida nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil: 

“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas 

que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, 

deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura”. (DCNEI/2010) 

O trabalho será desenvolvido de modo a garantir os direitos de aprendizagem das 

crianças, respeito ao modo como aprendem e se desenvolvem: conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar, conhecer-se. 

GESTÃO DE PESSOAS 

A Comunidade escolar 

Considera-se comunidade escolar todos os agentes envolvidos no processo de 

funcionamento da Instituição: docentes, discentes, técnico-administrativos, 

prestadores de serviços, colaboradores e fornecedores de materiais e insumos. 

Atenção especial aos estudantes com doenças crônicas 

Para o caso de estudantes com doenças como asma, hipertensão e diabetes ou 

síndromes, disfunções da imunidade e cardiopatias congênitas, o Ministério da 

Saúde e os Protocolos Sanitários recomendam que o momento de retorno às aulas 

presenciais deve ser avaliado caso a caso junto com os responsáveis e os 

profissionais de saúde e educação. 

Atenção Especial aos Colaboradores 

Serão caracterizadas como Grupo de Risco para as Instituições Escolares: pessoas 

imunocomprometidas/imunodeprimidas que podem apresentar complicações ainda 

que vacinados: pessoas que convivem com o HIV e estão em AIDS, pessoas 

recebendo quimioterapia para câncer, pessoas com cânceres hematológicos, como 
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leucemia linfocítica crônica, pessoas recebendo células-tronco ou transplantes de 

órgãos, pessoas recebendo hemodiálise e pessoas que usam certos medicamentos 

que podem minimizar a resposta imune à vacinação (por exemplo, micofenolato, 

rituximabe, azati oprina, anticorpos monoclonais anti -CD20, inibidores da tirosina 

quinase Bruton). Deste modo, o servidor que se enquadra no grupo de risco 

supracitado acima deve permanecer no Regime de Tele trabalho, se possível, a 

partir das atribuições do cargo. 

Educação especial 

Os alunos público-alvo da educação especial inclusiva devem ser avaliados de 

forma individual quanto ao retorno ou não das atividades presenciais a partir de uma 

análise conjunta entre os pais/responsáveis, profissionais de saúde e profissionais 

de educação, considerando uma abordagem biopsicossocial, no qual se avaliará os 

fatores biológicos, as condições psicológicas e emocionais e o contexto social e 

ambiental em que o aluno esteja inserido. 

Devem ser seguidas as orientações do Ministério da Saúde contidas no documento 

“Orientações para retomada segura das atividades presenciais nas escolas da 

educação básica de ensino no contexto da pandemia da COVID-19”. 

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE RETOMADA ÀS ATIVIDADES 

PRESENCIAIS 

Da reorganização dos espaços físicos para a retomada segura das atividades 

pedagógicas presenciais  

As Instituições Escolares da Rede de Ensino implementarão todos os Protocolos 

de segurança previstos nos documentos legais: 

1) Reorganização das carteiras, de modo que seja assegurado o 

distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os alunos; 

2) Criação de rotas, com sinalização no piso, promovendo o distanciamento 

entre alunos, em locais onde possivelmente possa ocorrer qualquer tipo de 

aglomeração, como pátios, fila de merendas, portões de entrada e saídas, 

banheiros, dentre outros; 
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3) Instalação de dispenser de álcool em gel, ou lavatórios por todas as 

Instituições Escolares, principalmente nas salas de aula, banheiros, e áreas 

de uso comum, como biblioteca, laboratórios de informática, pátio e quadra, 

de modo que os alunos e colaboradores possam realizar a higienização das 

mãos com frequência; 

4) Instalação de lixeiras de pedais e fornecimento de papel toalha nos 

banheiros, devendo ser evitado a utilização de materiais de uso comum, 

como toalhas de tecido; 

5) Utilização de tapetes com solução higienizadora, nas entradas das Escolas, 

para que todos possam realizar a desinfecção dos sapatos; 

6) Controle de entrada e saída dos sanitários, prevendo a capacidade máxima 

de alunos por vez; 

7) Higienização constante e efetiva de todos os ambientes escolares, inclusive 

de locais onde colaboradores e alunos tocam com frequência, como 

maçanetas, torneiras, interfones, dentre outros; 

8) Desativação de bebedouros com disparo para boca,  

9) Distribuição de garrafinhas individuais ou copos descartáveis; 

10) Reorganização do refeitório, devendo ser isolado alguns assentos, para 

assegurar o distanciamento mínimo de 1,5 m entre os alunos; 

11) Realizar a limpeza dos equipamentos de ventilação, devendo ser evitado, 

neste período, a utilização ar-condicionado; 

12) Isolamento de parques ou outros espaços com brinquedos de uso comum; 

13) Instalar meios que evitem o contato direto entre os colaboradores das 

Escolas e famílias ou terceiros que necessitem adentrar nos ambientes, 

sendo recomendado a utilização de placas de vidros/ placas de acrílico na 

secretaria ou coordenação; 

14) Fixação de cartazes em locais de fácil visualização prevendo as medidas 

de prevenção ao contágio da Covid-19 
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Na sala de aula: 

 

• Objetos de uso pessoal não serão compartilhados; 

• As janelas e portas ficarão sempre abertas para favorecer a ventilação; 

• O lanche será entregue e consumido em sala; 

• A refeição será realizada de forma escalonada no refeitório;  

• Todo o material usado para as produções das crianças será de uso individual, 

• A máscara será usada durante toda a permanência no horário escolar. 

Das medidas sanitárias  

Além da reorganização dos espaços físicos, a adoção de algumas medidas 

sanitárias também se mostra imprescindível para que o retorno ás aulas 

presencias ocorra de forma segura. 

1) Utilização de máscaras individuais por todos os alunos e professores 

(sendo recomendada sua substituição a cada 3 horas, ou o seu descarte, 

quando descartável. O município de Luisburgo garantirá a máscara para o 

aluno/professor que alegar não possuir condições de adquirir.  

2) Aferição da temperatura de todas as pessoas que ingressarem nos 

ambientes escolares, sendo recomendada a utilização do termômetro 

infravermelho, para evitar o contato entre o colaborador responsável pela 

aferição e o terceiro. 

3) Promover a higienização/desinfecção de copos, pratos e talheres  

4) Disponibilizar EPI’S para todos os colaboradores, principalmente para 

aqueles que trabalharão da limpeza e desinfecção dos ambientes; 

5) Evitar quaisquer atividades em grupo sejam didáticas ou esportivas, 

devendo sempre ser respeitado o distanciamento social; 

6) Não utilizar objetos de difícil higienização, especialmente os porosos ou que 

acumulam qualquer tipo de sujeira; 

7) Readequar o horário do recreio, de modo que ele não seja realizado neste 

período, recomendando-se apenas a saída para alimentação, 

8) Promover o isolamento imediato de qualquer aluno ou colaborador que vier 

a apresentar algum dos sintomas da Covid-19, preencher o Formulário de  
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monitoramento dos colaboradores e estudantes que reportarem sintomas de 

Covid-19 (Anexo ll) e posterior acionar a equipe da vigilância epidemiológica 

para adoção das medidas cabíveis. 

 
As 8 (oito) Instituições Escolares do município de Luisburgo que integram esta 

Rede Municipal de Ensino concluíram o check list, o que nos traz a convicção de 

que nossas Escolas estão adequadas ao Protocolo Sanitário e, portanto, em 

condições de recebermos estudantes e profissionais da educação com segurança 

para a retomada híbrida, gradual e segura das atividades de ensino. 

A entrada e saída dos alunos serão monitoradas pelos profissionais da Rede 

Municipal em cada Escola e permanecerá com os seguintes horários: 

TURNO ENTRADA SAÍDA 

Matutino 07h00 11h20 

Vespertino 12h30 16h50 

 

Sala de Acolhimento (Isolamento): 

A Sala de Acolhimento (Isolamento) é um espaço destinado às pessoas que 

eventualmente possam manifestar algum sintoma.  

A criança/estudante que apresentar qualquer sintoma deverá aguardar na sala 

assistida por um acompanhante definido pela escola até a chegada do 

responsável, que deverá buscá-la(o) o mais rápido possível. 

Do transporte escolar 

Não somente dentro das Instituições Escolares é preciso fazer adequações físicas e 

implantar as medidas sanitárias, haja vista que a rotina de muitos alunos tem início 

no transporte escolar.  

Pensando nisso, será reduzida a capacidade de passageiros por veículo, inclusive 

realizando o isolamento de alguns assentos.  

1) Aferir a temperatura dos alunos também é uma medida muito importante e 

que pode prevenir que algum aluno que esteja contaminado transmita a 

doença para seus colegas e funcionários. 
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2) A desinfecção dos veículos também deve ser uma prioridade, recomendando-

se inclusive sua limpeza diária. 

3) Deve ser estabelecido um cronograma para o transporte dos estudantes para 

evitar aglomerações na entrada das Escolas, deixando-o disponibilizado na 

recepção do estabelecimento em local visível; 

4) Importante ressaltar que é fundamental, neste período, que todos os veículos 

tenham, em todas as rotas e horários, a presença de monitores, a fim de 

organizar os alunos e se fazer cumprir as regras de distanciamento e 

higienização. 

DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

Recomendações de inspeção sanitárias para reabertura das Escolas 

Municipais 

Apoio da vigilância em saúde, com inspeção sanitária periódica pela equipe para 

análise dos procedimentos, podendo aumentar as exigências devido aumento de 

casos de Covid-19 em determinadas Escolas. 

A equipe de vigilância deverá avaliar as condições de funcionamento das Escolas, 

contribuindo com proposições de adequações adicionais, em caso de não alcance 

das recomendações mínimas para um retorno seguro. 

Aquisição de materiais e insumos 

1. Álcool em gel a 70% 

2. Álcool líquido a 70% ou outro desinfetante de uso geral, desde que seja 

regularizado junto à ANVISA 

3. Máscaras descartáveis ou reutilizáveis 

4. Termômetro infravermelho 

5. Dispensers de álcool, sabonete líquido e papel toalha 

6. Lixeira com tampa acionada por pedal 

7. Papel toalha  

8. Sabonete líquido 

9. Materiais para higienização e desinfecção do ambiente escolar 

10. EPIs de acordo com o tipo de atividade executada pelo servidor: 

● touca, avental, botas, luvas, protetor facial (face shield) 
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11. Material educativo (cartazes) 

12. Tapetes sanitizantes 

DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO 

Da organização das aulas optativas 

O retorno às atividades presenciais dar-se-á de forma gradual e alternada, em fases, 

por ano de escolaridade e com revezamento, haverá o agrupamento dos estudantes 

para a alternância das semanas alternando momentos presenciais e não presenciais 

e com um número menor de estudantes por turma/sala, considerando o 

distanciamento físico e as medidas sanitárias previstas PROTOCOLO SANITÁRIO 

MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO 

CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 de 05 de agosto de 2021 versão 1 e as 

orientações do Ministério da Saúde. 

Na organização do atendimento, mediante manifestação prévia dos responsáveis 

legais, a gestão escolar deverá priorizar os estudantes que se encontram em 

condições de alta vulnerabilidade, os que não têm ou que tenham acesso limitado à 

internet, aqueles com menor rendimento escolar e os que, por natureza contextual 

ou metodológica, têm dificuldades de realizar as atividades remotamente. 

 

Os pais, responsáveis ou cuidadores de alunos terão a opção de escolher, entre o 

modo de aprendizagem presencial, virtual ou híbrido. Essa escolha deve-se basear 

nos benefícios do modo de aprendizagem escolhido e devem ser comparados aos 

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

Para essa tomada de decisão, é importante salientar que se uma família inclui 

alguém que corre maior risco de doença grave, seja o aluno ou algum outro membro 

da família, todos os membros da família devem agir como se eles próprios 

estivessem em maior risco e conforme as possibilidades da família decidir sobre 

modalidades de ensino e retorno às atividades presenciais. 

As famílias/responsáveis poderão optar pela retomada das atividades presenciais, 

manifestando-se por meio de instrumento próprio para tomada de decisão para 

avaliar o retorno das atividades presenciais nesta Instituição de Ensino. Trata-se de 

um TERMO DE RESPONSABILIDADE (Anexo l) para considerar a retomada das 

atividades presenciais das crianças.  
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 É importante que pais, responsáveis e cuidadores procurem o gestor da 

Escola para participar das ações de prevenção e construção das medidas do 

Plano de Retorno às Atividades Presenciais nas Instituições Escolares da 

Rede Municipal de Ensino de Luisburgo para tentar resolver questões ou 

preocupações potenciais, devendo a partir disso avaliar o retorno da criança 

às atividades presenciais. 

Caso os pais, responsáveis e cuidadores manifestem, posteriormente, 

interesse em retornar às aulas presenciais, a Escola deverá ser notificada com 

no mínimo 15 dias de antecedência para que seja providenciado transporte e 

alimentação para atender ao estudante. 

O rodízio/revezamento será realizado conforme quantitativo de alunos matriculados 

na Escola por ano de escolaridade e seguirá a lógica de grupos fixos atendendo a 

capacidade máxima de alunos conforme prevê os Protocolos. 

 

 

 

As atividades presenciais ocorrerão em semanas alternadas. Em uma semana, o 

professor atenderá presencialmente aos estudantes e na semana seguinte o 

atendimento permanecerá de forma remota, por meio dos grupos de whatsapp e dos 

PETs. 

O regime de revezamento e alternância semanal deverá ocorrer de maneira que o 

número de alunos e colaboradores dentro das salas não ultrapasse a proporção de 

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

A alternância do atendimento presencial e remoto deverá ser organizada de modo a 

garantir a observação aos Protocolos Sanitários e a garantir o ensino híbrido para 

todos os estudantes. Para tanto, deverá ser organizada para cada turma escala de 

atendimento aos estudantes de modo que haja alternância entre semanas de 

atividades presenciais e semanas de atividades remotas. 

Um grupo virá para a Escola (ensino presencial), enquanto os outros 

permanecerão em casa (ensino remoto). Haverá o revezamento dos grupos e a 

alternância de semanas. Em síntese: o aluno virá para a Escola ao longo de uma 

O número de grupos a serem criados será calculado tendo por base os 

seguintes parâmetros: número de alunos por turma / (área das salas de aula / 

1,5m2)  
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semana e, na semana seguinte, ficará em casa cumprindo as atividades remotas 

(PETs). 

A forma gradual, em etapas e por ano de escolaridade consiste no aumento 

progressivo do número de estudantes atendidos presencialmente a cada duas 

semanas (14 dias), cumulativo por etapa e ano de escolaridade, conforme 

estabelece a Resolução SEE nº 4590/2021, de 1º de julho de 2021 para o início 

progressivo do ensino híbrido para os demais anos de escolaridade. 

Estratégias Pedagógicas 

A retomada gradativa das aulas presenciais demandará uma atitude colaborativa da 

equipe escolar, dos estudantes e de seus responsáveis, num esforço comum e 

comprometido para atenuar os impactos decorrentes da suspensão das aulas 

presenciais como medida para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. 

A partir do retorno das atividades presenciais em regime de revezamento e 

alternância, será adotado um modelo educacional híbrido. Esse modelo caracteriza-

se pela adoção de estratégias pedagógicas que podem ou não fazer uso de 

recursos digitais, e que, na associação de atividades presenciais e não presenciais, 

favorece o processo de construção do conhecimento. 

 

 

O ENSINO HÍBRIDO é uma experiência integrada que se faz na combinação de 

atividades presenciais e atividades não presenciais, em um modelo que pode 

incentivar a autonomia dos estudantes, orientando-os ao entendimento de que não 

há apenas uma única forma de ensinar e aprender. 

Desta maneira, pensando em uma proposta de MODELO HÍBRIDO, as Instituições 

Escolares da Rede Municipal de Ensino de Luisburgo serão os espaços onde iremos 

propor momentos de reflexão e de promoção do pensamento crítico acerca das 

atividades e experiências proporcionadas e vivenciadas pelo REANP, aprofundando 

as questões que forem consideradas essenciais. Além disso, as atividades 

presenciais deverão priorizar as intervenções pedagógicas de recuperação, 

reforço e de aprofundamento. 

O formato remoto não substitui o presencial, mas, sim, o complementa. 
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É importante que o tema da covid-19 seja incluído no planejamento das aulas, sendo 

trabalhado em conjunto com as ações de promoção da saúde e recomendações do 

Ministério da Saúde e integradas com as disciplinas escolares, como forma de 

agregar ao aprendizado. 

As Escolas Municipais voltarão a receber os alunos, inicialmente, em revezamento, 

de modo gradativo, por etapas e ano de escolaridade. Entendemos que esse é um 

cenário novo para todos e, portanto, precisamos nos preparar para as adequações 

que serão necessárias para esse momento. O foco nas ações para garantir o acesso 

dos estudantes ao REANP permanece, bem como o acompanhamento do 

desenvolvimento das atividades remotas e as ações de prevenção do abandono. 

Planejando um retorno seguro, as Escolas adequaram seus espaços e adquiriram os 

insumos necessários para a segurança de toda a comunidade escolar. 

SITUAÇÕES EM QUE SERÃO SUSPENSAS AS AULAS DE UMA 

TURMA, TURNO OU DA ESCOLA 

 

IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, SURTOS E SUSPENSÃO DAS AULAS 

No caso de Identificação de caso suspeito no ambiente escolar, a direção apoiada 

pelos colaboradores deve: 
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•Deve ser estabelecida uma interlocução com os pontos de atenção à saúde para 

encaminhar os alunos e colaboradores com sintomas de COVID-19. De forma 

adicional, deve-se: 

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

entrada das escolas como durante o período em que estiver em sala de aula, as 

escolas devem acionar os pais e responsáveis, orientando que esse estudante deve 

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

•Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas respiratórios nas Instituições 

de Ensino. O aluno deve aguardar, até a chegada dos pais ou responsáveis, em sala 

isolada, ventilada naturalmente e segura, de máscara. 
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CONCLUSÃO 

Diante do exposto, entendemos que somente com a adoção destas medidas será 

possível realizar a retomada das atividades presenciais com segurança. 

Além disso, é preciso ressaltar que o acompanhamento do quadro epidemiológico 

do município de Luisburgo é indispensável para que haja qualquer alteração ou 

revogação das medidas aqui propostas. 

Por fim, salientamos que todas as Instituições Escolares Municipais realizaram a 

adoção das medidas aqui propostas, assim sendo, sugerimos que este Plano de 

ação seja submetido à análise do Conselho Municipal de Educação, do COMITÊ 

MUNICIPAL INTERSETORIAL EXTRAORDINÁRIO DE ENFRENTAMENTO À Sars-

CoV-2 PANDÊMICA e também da Comissão de Diagnóstico - Conselho Escolar 

Ampliado. 

                                                                           

. 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

 Escola Municipal Manoel Francisco de Souza 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: Escola Municipal Manoel Francisco de Souza 

INEP: 31325732 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Avenida Ayrton Senna 

Telefone: (33) 3378-7093 

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Ângela Cristina Marques Rezende 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados: 
 
        Anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

13 Professores 30h00 

02 Monitores 40h00 

06 Serventes Escolares 40h00 

X 
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02 Cantineiras 40h00 

01 Diretora 40h00 

 
 
2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 267 

2 Turmas 14 

 
 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

T
U

R
M

A
 

1º ANO A 01 16 07h00-11h20 

1º ANO B 01 16 12h30-16h50 

1º ANO C 01 16 12h30-16h50 

2º ANO A 
01 16 07h00-11h20 

2º ANO B 
01 16 12h30-16h50 

2º ANO C 
01 16 12h30-16h50 

3º ANO A 
01 16 07h00-11h20 

3º ANO B 
01 16 12h30-16h50 

3º ANO C 
01 16 12h30-16h50 

4º ANO A 
01 16 07h00-11h20 

4º ANO B 
01 16 12h30-16h50 

5º ANO A 
01 16 07h00-11h20 

5º ANO B 
01 16 12h30-16h50 

5º ANO C 
01 16 12h30-16h50 
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2.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 
 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim ☐Não 08 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 02 

3 Banheiros para trabalhadores X Sim ☐ Não 01 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 

5 Biblioteca física 
X Sim ☐ Não 

01 

6 Laboratório 
X Sim ☐ Não 

0 

7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

01 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

01 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

01 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Escola Municipal José Petronilho 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: Escola Municipal José Petronilho 

INEP: 31076911 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Córrego da Fortaleza 

Telefone: (33) 3378-7093 

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Gisele de Fátima Vieira 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

 

2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados: 
 
        Pré-escola 
 
        Anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

04 Professores 30h00 

X 

X 
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01 Monitores 40h00 

01 Servente Escolar 40h00 

01 Cantineira 40h00 

01 Coordenador 40h00 

 
2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 61 

2 Turmas 04 

 
 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Pré-escola 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

1º e 2º Períodos (4 e 5 anos) 01 06 07h00-11h20 

 
 

Etapa de ensino 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

T
U

R
M

A
 

1º e 2º ANOS 01 08 07h00-11h20 

3º ANO  01 04 
07h00-11h20 

4º e 5º ANOS 01 12 
07h00-11h20 

 
2.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 
 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim ☐ Não 03 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 02 
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3 Banheiros para trabalhadores ☐ Sim X Não - 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 

5 Biblioteca física 
☐ Sim X Não - 

6 Laboratório 
☐ Sim X Não - 

7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

01 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

01 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

01 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Escola Municipal Luiz Rodrigues de Abreu 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

Nome completo da Instituição de Ensino: Escola Municipal Luiz Rodrigues de Abreu 

INEP: 31076937 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Córrego Boa Esperança 

Telefone: (33) 3378-7093 

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Lilian Adolfo de Oliveira 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados: 
 
        Anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

02 Professores 30h00 

01 Servente Escolar 40h00 

01 Coordenador 40h00 

 
 
 

X 



 
ESTRATÉGIAS DE RETOMADA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUISBURGO |  

35 35 

2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 26 

2 Turmas 02 

 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

T
U

R
M

A
 1º, 2º e 3º ANOS 01 08 07h00-11h20 

4º e 5º ANOS 01 08 
07h00-11h20 

 
 
2.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim☐ Não 02 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 02 

3 Banheiros para trabalhadores ☐ Sim X Não - 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 

5 Biblioteca física 
☐ Sim X Não 

- 

6 Laboratório 
☐ Sim X Não 

- 

7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

- 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

01 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

01 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Escola Municipal Lucindo Antônio de Faria Filho 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: Escola Municipal Lucindo Antônio Faria Filho 

INEP: 31076929 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Córrego dos Cristinos 

Telefone: (33) 3378-7093 

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Cheila Maria Alves Freitas 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

 
2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 
 
        Pré-escola 
 
        Anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

04 Professores 30h00 

02 Serventes Escolares 40h00 

X 

X 
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01 Coordenador 40h00 

 
2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 69 

2 Turmas 04 

 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Pré-escola 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

1º e 2º Períodos (4 e 5 anos) 01  07h00-11h20 

 

Etapa de ensino 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

T
U

R
M

A
 

1º ANO 01 06 07h00-11h20 

2º e 3º ANOS  01 06 

07h00-11h20 

4º e 5º ANOS 01 08 
07h00-11h20 

 
 
2.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 
 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim ☐ Não 04 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 02 

3 Banheiros para trabalhadores X Sim ☐ Não 01 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 
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5 Biblioteca física 
☐ Sim X Não 

- 

6 Laboratório 
☐ Sim X Não 

- 

7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

- 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

- 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

- 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO  

Escola Municipal da Gameleira 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: Escola Municipal da Gameleira 

INEP: 31076881 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Córrego da Gameleira 

Telefone: (33) 3378-7093 

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Gisele de Fátima Vieira 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 
 
        Pré-escola 
 
        Anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

03 Professores 30h00 

01 Servente Escolar 40h00 

01 Cantineira 40h00 

X 

X 
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01 Coordenador 40h00 

 
2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 43 

2 Turmas 03 

 
 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Pré-escola 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

1º e 2º Períodos (4 e 5 anos) 01 08 07h00-11h20 

 
 

Etapa de ensino 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

T
U

R
M

A
 1º e 2º ANOS 01 09 07h00-11h20 

3º, 4º e 5º ANOS 01 08 

07h00-11h20 

 
 
2.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 
 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim ☐ Não 03 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 02 

3 Banheiros para trabalhadores X Sim ☐ Não 01 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 

5 Biblioteca física 
☐ Sim X Não 

- 

6 Laboratório 
☐ Sim X Não 

- 
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7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

- 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

- 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

- 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Escola Municipal Igreja do Suíço 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: Escola Municipal Igreja do Suíço 

INEP: 31076902 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Córrego do Suíço 

Telefone:  

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Marinete Francisca Lacerda 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 
 
        Pré-escola 
 
        Anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

06 Professores 30h00 

02 Servente Escolar 40h00 

01 Coordenador 40h00 

X 

X 
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2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 98 

2 Turmas 06 

 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Pré-escola 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

1º Período (4 anos) 01 09 12h30-16h50 

2º Período (5 anos) 01 08 12h30-16h50 

 
 

Etapa de ensino 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

T
U

R
M

A
 

1º e 3º ANOS 01 08 07h00-11h20 

2º ANO 
01 08 

07h00-11h20 

4º ANO 
01 09 

07h00-11h20 

5º ANO 
01 08 07h00-11h20 

 
 
2.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 
 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim ☐ Não 05 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 02 

3 Banheiros para trabalhadores X Sim ☐ Não 02 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 

5 Biblioteca física 
☐ Sim X Não 

- 
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6 Laboratório 
☐ Sim X Não 

- 

7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

01 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

01 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

01 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Escola Municipal Pedra Dourada 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: Escola Municipal Pedra Dourada 

INEP:31076953 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Córrego Pedra Dourada 

Telefone: (33) 3378-7093 

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Lilian Adolfo de Oliveira 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

 

2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 
 
        Pré-escola 
 
        Anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

02 Professores 30h00 

01 Servente Escolar 40h00 

X 

X 
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01 Coordenador 40h00 

 
2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 24 

2 Turmas 07 

 
 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Pré-escola 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

1º e 2º Períodos (4 e 5 anos) 

e 

1º ANO 

01 06 07h00-11h20 

 

Etapa de ensino 

Anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

T
U

R
M

A
 

2º, 3º, 4º e 5º ANOS 
01 06 

07h00-11h20 

 
 
2.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 
 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim ☐ Não 02 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 04 

3 Banheiros para trabalhadores ☐ Sim X Não - 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 

5 Biblioteca física 
☐ Sim X Não 

- 
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6 Laboratório 
☐ Sim X Não 

- 

7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

01 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

01 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

03 
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CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Centro de Educação Infantil Maria Messias 

 

1. Dados de Identificação da Instituição de Ensino 

 

Nome completo da Instituição de Ensino: CEI Maria Messias 

INEP:31296601 

Cidade: Luisburgo 

Endereço: Rua São Francisco de Assis 

Telefone: (33) 3378-7093 

E-mail: educacao@luisburgo.mg.gov.br 

Nome do Diretor/Coordenador: Jéssica Carvalho Huebra 

Dirigente Municipal de Educação: Giovanna Aparecida Borel Vargas 

Autorização para dirigir e Validade: Nº 862170 de 18/01/2021 a 18/01/2024 

Contato Vigilância Municipal: 9 9991- 2088 

Início do Retorno Presencial: Previsto para 30/08/2021 

Término do Ano Letivo: 17/12/2021 

 

2. Dados gerais da Instituição de Ensino  
 
2.1 Rede Regular 
 
2.1.1 Etapas de ensino ofertados (múltipla escolha): 
   
        Creche 
 
        Pré-escola 
 
2.1.2 Número de trabalhadores(as), categorias profissionais e jornadas de trabalho: 
 

Número de 

trabalhadores(as) 
Categoria profissional 

Jornada de 

trabalho/semanal 

09 Professores 30h00 

08 Monitores 40h00 

05 Servente Escolar 40h00 

X 

X 
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02 Cantineiras 40h00 

01 Diretora 40h00 

 
2.1.3 Informações dos alunos e turmas 
 

Quantidade (total) 

1 Alunos 221 

2 Turmas 09 

 
2.1.4 Informações funcionamento por nível de ensino  
 

Etapa de ensino 

Creche 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

6 meses a 3 anos 11 meses e 

29 dias   06h00-18h00 

2 a 3 anos   07h00-11:20 

2 a 3 anos   12h30-16h50 

3 a 4 anos   07h00-11:20 

3 a 4 anos   12h30-16h50 

 

Etapa de ensino 

Pré-escola 

Número mínimo 

de aluno por 

turma 

Número 

máximo de 

aluno por 

turma 

Horário de 

funcionamento 

1º Período (4 anos) A   07h00-11h20 

1º Período (4 anos) B   12h30-16h50 

1º Período (4 anos) C   12h30-16h50 

2º Período (4 anos) A   07h00-11h20 

2º Período (4 anos) B   12h30-16h50 

2º Período (4 anos) C   12h30-16h50 
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3.1.5 Descrição da estrutura da Instituição de Ensino 
 

 Estrutura da Instituição Possui? 
Se sim, indicar 

quantidade 

1 Sala de aula X Sim ☐ Não 08 

2 Banheiro para público em geral X Sim ☐ Não 08 

3 Banheiros para trabalhadores 
X Sim ☐ Não 

01 

4 Pátio ou Jardim 
X Sim ☐ Não 

01 

5 Biblioteca física 
☐ Sim X Não 

- 

6 Laboratório 
X Sim ☐ Não 

- 

7 Refeitório 
X Sim ☐ Não 

01 

8 Outras salas (escritório, cozinha, etc) 
X Sim ☐ Não 

04 

9 Outros espaços coletivos 
X Sim ☐ Não 

01 
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LISTA DE TAREFAS (CHECK LIST)  

 

As Instituições de Ensino da Rede Municipal de Luisburgo deverão adotar as seguintes medidas gerais de organização: 

Ação Realizada 

Disponibilizar um servidor para fazer a verificação de todas as rotinas determinadas no PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 

PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 e na estratégia de retomada, constantes desta lista de tarefas. 
Sim 

Orientar todos os colaboradores, estudantes, pais e responsáveis quanto às estratégias de retomada e cuidados necessários para prevenção da COVID-19. 
Sim 

Orientar a comunidade escolar que colaboradores e estudantes com sintomas não devem comparecer à escola e devem comunicar à direção imediatamente. 
Sim 

Organizar o atendimento às turmas, observando o distanciamento previsto pelo PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 

PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 e garantindo o revezamento, de maneira que cada grupo possa participar do mesmo número de aulas por 

componente curricular. 

Sim 

Informar às famílias a escala da turma contendo dias, horários e orientações para as aulas optativas. 
Sim 

Priorizar o atendimento ao público por canais digitais (telefone, aplicativo ou online). Para o atendimento presencial, respeitar o distanciamento recomendado. 
Sim 

Orientar pais e/ou responsáveis a monitorara saúde do seu filho(a), assim como a realizar a higienização dos materiais levados para a escola. 
Sim 

Impedir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 nas instituições de ensino. Pais ou responsáveis devem ser comunicados para buscar o estudante, que deve 

aguardar em sala isolada e segura. Orientar às famílias a procurar o serviço de saúde. 

Sim 

Criar o Conselho Escolar Ampliado responsável por coordenar o processo de retomada às aulas presenciais. Sim 
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Construir o Plano de Retorno das Instituições Escolares do município de Luisburgo e encaminhá-lo para ao COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL EXTRAORDINÁRIO DE 

ENFRENTAMENTO À Sars-CoV-2 PANDÊMICA para análise prévia. 
Sim 

Informar previamente à comunidade sobre as medidas de prevenção do novo coronavírus - COVID-19 adotadas pelas Instituições de Ensino. Sim 

Orientar a comunidade escolar sobre os cuidados necessários a serem adotados em casa e no caminho entre o domicílio e a escola, cabendo à respectiva Instituição a adoção de 

diferentes estratégias de comunicação, através de canais virtuais ou material informativo. 

Sim 

Providenciar a atualização dos contatos de emergência dos seus alunos e colaboradores antes do retorno das aulas, bem como mantê-los permanentemente atualizados. Sim 

Organizar fluxos de sentido único para entrada, permanência, circulação e saída de alunos e colaboradores antes do retorno das aulas, visando resguardar o distanciamento 

mínimo obrigatório e evitar aglomerações. 
Sim 

Suspender a realização de passeios externos. Sim 

Documentar todas as ações adotadas pelas instituições de ensino em decorrência do cumprimento das determinações do PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO 

ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 deixando-as permanentemente à disposição, especialmente para a fiscalização 

municipal para verificação de forma remota ou visita in loco do SIE, em atendimento ao dever de transparência. 
Sim 

Recomendar aos colaboradores das Instituições de Ensino que não retornem as suas casas com os EPIs (aventais, toucas, luvas e botas) utilizados durante a prestação do 

serviço. Sim 

As Instituições de Ensino também deverão implementar medidas de distanciamento social e de cuidado pessoal para alunos e trabalhadores, bem como promover, orientar e 
fiscalizar o uso obrigatório de máscara de proteção facial, executando as seguintes ações: 

Ação Realizada 

Orientar os colaboradores quanto ao disposto no PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA DA COVID-19. 

Sim 

Seguir as orientações do Ministério da Saúde contidas no documento “Orientações para reabertura das escolas da Educação Básica de Ensino no contexto da Pandemia da 
Covid-19”. 

Sim 
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Preencher formulário de monitoramento dos colaboradores e estudantes que reportarem sintomas de Covid-19. 
Sim 

Garantir a disponibilidade de álcool em gel a 70% e supervisionar os ambientes compartilhados, evitando aglomerações. 
Sim 

Priorizar reuniões entre os professores, funcionários e servidores ao ar livre ,por videoconferência, vídeo/telefone e atender aos parâmetros de distanciamento adequados, 
quando em ambientes fechados. 

Sim 

Orientar sobre a possibilidade de consulta médica e/ou psicológica online pelo aplicativo Saúde Digital, caso necessário. 
Sim 

Incluir a produção de conteúdo sobre as formas de reduzir a transmissão da Covid-19 no ambiente escolar como parte de atividades e projetos pedagógicos interdisciplinares. 
Sim 

Orientar os servidores, antes de iniciarem suas atividades, a lavarem bem as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso) com água e sabonete líquido e utilizar toalhas de papel 
para secá-las. 

Sim 

Orientar os professores quanto ao PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19 e disponibilizar material informativo e EPIs para todos. 

Sim 

Orientar os colaboradores quanto ao PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19 e disponibilizar material informativo e EPIs (máscaras, botas impermeáveis de cano longo e luvas de borracha, gorros, capote/avental, protetor ocular, etc.) para todos. 

Sim 

Comunicar as normas de conduta relativas ao uso do espaço físico e à prevenção e ao controle do novo corona vírus - COVID-19, em linguagem acessível verbal e não verbal à 
comunidade escolar e afixar cartazes com as mesmas em locais visíveis e de circulação, tais como: acessos à Instituição, salas de aula, banheiros, refeitórios, corredores, dentre 

outros. 

Sim 

Disponibilizar para todos os colaboradores máscara de proteção facial de uso individual, cuja utilização deverá atender às orientações contidas no PROTOCOLO SANITÁRIO 
MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. 

Sim 

Adotar rotinas regulares de orientação de alunos e colaboradores sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da transmissão do novo corona vírus - COVID-19, 
com ênfase na correta utilização, troca, higienização e descarte de máscaras de proteção facial, bem como na adequada higienização das mãos e de objetos, na manutenção da 

etiqueta respiratória e no respeito ao distanciamento social seguro, sempre em linguagem acessível para toda a comunidade escolar. 

Sim 

 



 

 
 
 
ESTRATÉGIAS DE RETOMADA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUISBURGO | Versão 1 

ENSINO HÍBRIDO 

54 

 

Implementar medidas para promover, orientar e fiscalizar o uso obrigatório de máscara de proteção facial por alunos e colaboradores. Sim 

Prover treinamento específico sobre higienização e desinfecção adequadas de materiais, superfícies e ambientes aos colaboradores responsáveis pela limpeza. Sim 

Orientar alunos e colaboradores sobre a necessidade e importância de higienizar constantemente as mãos, conforme PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO ÀS 
ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19, especialmente nas seguintes situações: após o uso de transporte público; ao chegar 
à Instituição de Ensino; após tocar em superfícies tais como maçanetas das portas, corrimãos, botões de elevadores, interruptores; após tossir, espirrar e/ou assoar o nariz; antes 
e após o uso do banheiro; antes de manipular alimentos; antes de tocar em utensílios higienizados; antes e após alimentar os alunos; antes das refeições; antes e após práticas 

de cuidado com os alunos, como troca de fralda, limpeza nasal, etc.; antes e após cuidar de ferimentos; antes e após administrar medicamentos; após a limpeza de um local e/ou 
utilizar vassouras, panos e materiais de higienização; após remover lixo e outros resíduos; após trocar de sapatos; antes e após fumar; após o uso dos espaços coletivos; antes 

de iniciar uma nova atividade coletiva. 

Sim 

Orientar alunos e colaboradores a usar lenços descartáveis para higiene nasal e bucal e a descartá-los imediatamente em lixeira com tampa de acionamento por pedal. Sim 

Orientar os colaboradores a manterem as unhas cortadas ou aparadas e os cabelos presos e a evitar o uso de adornos, como anéis e brincos. 
Sim 

Orientar alunos e colaboradores a higienizar regularmente os aparelhos celulares com álcool 70%. 
Sim 

Eliminar ou restringir a utilização de itens de uso coletivo como: computadores, canetas, equipamentos eletrônicos, fones de ouvido, etc. 
Sim 

Orientar alunos e colaboradores a evitarem o compartilhamento de equipamentos e materiais didáticos e escolares como: canetas, lápis, cadernos, réguas, borrachas, etc. 
Sim 
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Orientar alunos e colaboradores evitarem comportamentos sociais tais como aperto de mãos, abraços e beijos. 
Sim 

Orientar alunos e colaboradores a não partilhar alimentos. Sim 

Orientar alunos e colaboradores a não partilharem objetos pessoais. Sim 

Reduzir a quantidade de materiais disponíveis nas salas, como livros e brinquedos, isolando-os na medida do possível e mantendo apenas o que for estritamente necessário 
para as atividades didático-pedagógicas. 

Sim 

Delimitar a capacidade máxima de pessoas nas salas de aulas, bibliotecas, ambientes compartilhados afixando cartazes informativos nos locais. 
Sim 

Orientar alunos e colaboradores a manterem o distanciamento mínimo de uma pessoa a cada 3 (três) degraus nas escadas e afixar cartazes informativos. 
Sim 

As Instituições de Ensino que possuam em suas dependências crianças menores de seis anos ou com algum grau de dependência deverão adotar medidas para que estas 
recebam auxílio para a lavagem adequada das mãos com a regularidade necessária. 

Sim 

Nas Instituições de Ensino em que houver a necessidade de realizar troca de fraldas dos alunos, orientar os trabalhadores responsáveis pela troca a usar luvas descartáveis e a 
realizar a adequada lavagem das mãos da criança após o procedimento. 

Sim 
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As Instituições de Ensino deverão adotar as seguintes medidas de limpeza do ambiente: 

Ação Realizada 

Organizar um cronograma de limpeza dos espaços físicos, devendo ela ser realizada a cada mudança de turno. Sim 

Definir escala de higienização dos banheiros, lavatórios e vestiários. 
Sim 

Orientar os colaboradores a realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, copiadoras, telefones e todas as 
superfícies metálicas. 

Sim 

Definir estratégias para evitar o uso de ventilador. 
Sim 

Esvaziar as lixeiras nas salas de aula, nos banheiros e demais espaços, antes de estarem completamente cheias e pelo menos três vezes por dia. 
Sim 

Eliminar ou restringir o uso de itens coletivo como controle de televisão, computador, canetas, telefones, celulares, tablets, equipamentos eletrônicos, fone de ouvido, etc. 
Sim 

Higienizar o piso das áreas comuns a cada troca de turno, com soluções à base de cloro para piso e álcool 70% para as demais superfícies. Sim 

Higienizar, uma vez a cada turno, as superfícies de uso comum, tais como maçanetas das portas, torneiras, corrimãos, botões de elevadores, interruptores, puxadores, teclados 
de computador, mouses, bancos, mesas, telefones, acessórios em instalações sanitárias, etc. com álcool 70% ou outros produtos recomendados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

Sim 

Higienizar, a cada uso, materiais e utensílios de uso comum, como colchonetes, tatames, trocadores, cadeiras de alimentação, berços entre outros. Sim 

Lavar os brinquedos com água, sabão ou friccionar álcool 70% antes e após o uso. Sim 

Evitar o uso de brinquedos de tecido e outros materiais que não podem ser higienizados. Sim 
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Garantir equipamentos de higiene, como dispensadores de álcool gel, lixeiras com tampa com dispositivo que permita a abertura e fechamento sem o uso das mãos (como lixeira 
com pedal). 

Sim 

Disponibilizar álcool em gel para higienização das mãos em todos os ambientes da Instituição de Ensino e em locais estratégicos e de fácil acesso, como entrada, saída, salas de 
aula, sanitárias, refeitórios, corredores, etc. 

Sim 

Disponibilizar kit de higiene completo nos banheiros, com sabonete líquido, toalhas de papel não reciclado, álcool 70% e lixeira provida de saco plástico descartável com tampa 
acionada por pedal. 

Sim 

Desativar todos os bebedouros da Instituição de Ensino que exigem a aproximação da boca para ingestão e disponibilizar alternativas, como o fornecimento de copos plásticos 
descartáveis. 

Sim 

Orientar para que cada aluno tenha seu próprio copo/garrafinha para utilizar o bebedouro. 
Sim 

Manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na medida do possível, a ventilação natural. Sim 

As Instituições de Ensino deverão adotar as seguintes medidas para a readequação dos espaços físicos e da circulação social: 

Ação Realizada 

Planejar o fluxo de entrada e saída dos estudantes, professores e demais profissionais. 
Sim 

Afixar informativos/ilustrativos sobre as medidas preventivas de contágio da COVID-19 e higienização das mãos nas áreas de circulação da unidade escolar. 
Sim 

Distribuir informativos indicando o fluxo de pessoas, locais de dispensadores de álcool 
70%, distanciamento, uso correto das máscaras e das lixeiras. 

Sim 

Disponibilizar dispensadores de álcool gel a 70% na entrada e nos corredores para a higienização das mãos dos estudantes ao chegarem à escola, ou um funcionário (com 
máscara e protetor facial) portando um frasco spray contendo álcool líquido a 70% para aspergir nas mãos dos estudantes. 

Sim 
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Demarcar distanciamento do quadro e do espaço de movimentação do professor para a primeira fileira de estudantes, nasala de aula. 
Sim 

Readequar a forma de atendimento dos alunos respeitando o que foi definido no PROTOCOLO SANITÁRIO MUNICIPAL DE RETORNO ÀS ATIVIDADES ESCOLARES 
PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. 

Sim 

Readequar os espaços físicos respeitando o distanciamento mínimo obrigatório que, nas Instituições de Ensino, é de um metro e meio (1,5m) de distância entre pessoas com 
máscara de proteção facial (exemplo: em salas de aula). 

Sim 

Organizar as salas de aula de forma que os alunos se acomodem individualmente em carteiras, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório. Sim 

Estabelecer, afixar em cartaz e respeitar o teto de ocupação, compreendido como o número máximo permito de pessoas presentes, simultaneamente, no interior de um mesmo 
ambiente, respeitando o distanciamento mínimo obrigatório. 

Sim 

Demarcar o piso dos espaços físicos (marcar o chão), de forma a facilitar o cumprimento das medidas de distanciamento social, especialmente nas salas de aula, nas bibliotecas, 
nos refeitórios e em outros ambientes coletivos. 

Sim 

Implementar corredores de sentido único para coordenar os fluxos de entrada, circulação e saída de alunos e colaboradores, respeitando o distanciamento mínimo entre 
pessoas. 

Sim 

Evitar o uso de espaços comuns que facilitem a aglomeração de pessoas, como pátios, refeitórios, bibliotecas, entre outros. Sim 

Monitorar os horários de intervalo, refeições, entrada e saída a fim de preservar o distanciamento mínimo obrigatório entre pessoas e evitar a aglomeração de alunos e 
colaboradores nas áreas comuns. 

Sim 

Evitar o acesso de pais, responsáveis, cuidadores e/ou visitantes no interior das dependências das Instituições de Ensino preservando as regras de prevenção. Sim 

Assegurar o respeito dos pais, responsáveis e/ou cuidadores às regras de uso de máscara de proteção facial e de distanciamento mínimo obrigatório nas dependências externas 
à Instituição de Ensino, quando da entrada ou da saída de alunos, sinalizando no chão a posição a ser ocupada por cada pessoa. 

Sim 

Assegurar que colaboradores e alunos do Grupo de Risco permaneçam em casa, sem prejuízo de remuneração e de acompanhamento das aulas, respectivamente. 
Sim 

 



 

 
 
 
ESTRATÉGIAS DE RETOMADA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUISBURGO | Versão 1 

ENSINO HÍBRIDO 

59 

 

Aferir a temperatura de todas as pessoas previamente a seu ingresso nas dependências da Instituição de Ensino, por meio de termômetro digital infravermelho, vedando a entrada 
daquela cuja temperatura registrada seja igual ou superior a 37,5 graus. 

Sim 

Ao aferir temperatura igual ou superior a 37,5 graus, a Instituição de Ensino deverá orientar a pessoa sobre o acompanhamento dos sintomas e a busca de serviço de saúde para 
investigação diagnóstica e deverá comunicar o fato imediatamente à APS. 

Sim 

São medidas a serem adotadas em casos de suspeita ou confirmação de COVID-19 na comunidade escolar e/ou acadêmica: 

Ação Realizada 

Orientar os colaboradores e alunos a informar imediatamente à APS Local caso apresentem sintomas de síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas. Sim 

Organizar uma sala de isolamento para casos que apresentem sintomas de síndrome gripal. Sim 

Definir fluxos claros de entrada e saída do caso suspeito da sala de isolamento, bem como os encaminhamentos necessários à rede de saúde. Sim 

Identificar o serviço de saúde de referência para notificação e encaminhamento dos casos de suspeita de contaminação. Sim 

Reforçar a limpeza dos objetivos e das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento. Sim 

Promover o isolamento imediato de qualquer pessoa que apresente os sintomas gripais. Sim 

Informar imediatamente à rede de saúde do município sobre a ocorrência de casos suspeitos, para que seja investigado seu vínculo com outros casos atendidos de síndrome 
gripal e, em caso positivo, retornar essa informação à vigilância municipal. No caso de colaboradores que residam em outros municípios, garantir a notificação da rede de saúde 

do município de residência. 

Sim 

Afastar os casos sintomáticos do ambiente da Instituição de Ensino, orientar quanto à busca de serviço de saúde para investigação diagnóstica e/ou orientar sobre as medidas de 
isolamento domiciliar, até o resultado conclusivo da investigação do surto ou até completar o período de 14 dias de afastamento. Os mesmos procedimentos devem ser adotados 

para aquelas pessoas que convivem com pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal. 

Sim 
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Manter registro atualizado do acompanhamento de todos os colaboradores e alunos afastados para isolamento domiciliar (quem, quando, suspeito/confirmado, em que data, 
serviço de saúde onde é acompanhado, se for o caso, etc.). 

Sim 

Garantir o retorno dos alunos após a alta e a liberação médica evitando evasão e abandono escolar. 
Sim 

Realizar busca ativa diária, em todos os turnos, dos colaboradores e alunos com sintomas de síndrome gripal. 
Sim 

Prever substituições na eventualidade de absenteísmo de colaboradores em decorrência de tratamento ou isolamento domiciliar por suspeita ou confirmação de COVID-19. Sim 

As Instituições de Ensino deverão adotar as seguintes medidas para a distribuição e manipulação da alimentação escolar: 

Ação Realizada 

Planejar a oferta correta de refeições, adotando as orientações para a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante a pandemia da Covid-19, 
desenvolvido pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Sim 

Garantir a segurança sanitária na distribuição da alimentação escolar na Rede Municipal de Ensino durante a pandemia do novo corona  vírus – COVID-19. Sim 

Estabelecer horários alternados de distribuição de alimentos, com o objetivo de evitar aglomerações. Sim 

Obedecer o distanciamento mínimo de um metro e meio (1,5m) entre pessoas no refeitório. Sim 

Organizar a disposição das mesas no refeitório de modo a assegurar o distanciamento mínimo de um metro e meio (1,5m) entre pessoas. Sim 

Dispor de uma alimentação saudável, priorizando o valor nutricional, a praticidade e a segurança nas refeições. Sim 
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Orientar a utilização de toucas pelos funcionários, além das máscaras, para atividades que envolvam a preparação e entrega de alimentos. 
Sim 

Orientar os colaboradores a evitarem tocar o rosto, em especial os olhos e a máscara, durante a produção dos alimentos. 
Sim 

Evitar utilizar toalhas de tecido nas mesas ou outro material que dificulte a limpeza e, não sendo possível, realizar a troca após cada utilização. 
Sim 
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ANEXO l 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

Ensino Híbrido – Retomada às Atividades Presenciais na Rede Municipal de Ensino 
de Luisburgo 

  

Aluno (a) ___________________________________________________________  

Ano de escolaridade____________________Professor ______________________ 

Responsável legal ___________________________________________________  

Grau de parentesco com o (a) aluno (a) __________________________________ 

Telefone celular __________________________________ 

Estou ciente do Plano Individual da Instituição de Ensino (da Escola) para a retomada 

das Atividades Presenciais durante a pandemia da Covid-19. 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Não tenho certeza 

Acredito que a Escola tenha os recursos necessários para implementar seu Plano com 

eficácia (por exemplo, pessoal, material, treinamento). 

(    ) Sim (    ) Não (    ) Não tenho certeza 

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

e que estou ciente das obrigações do cumprimento das diferentes atividades, nas 

plataformas digitais e por meio impresso. Me comprometo com a participação em todas 

elas para que a aquisição de conhecimento e o rendimento dele(a) não sejam 

prejudicados. 

(    ) Declaro que o(a) aluno(a) supracitado RETORNARÁ às aulas presenciais e, 

para tal, estou ciente dos itens abaixo relacionados: 

1. O (A) aluno(a) sabe como usar uma máscara adequadamente e entende a 

importância de fazer isso. 

2. O (A) aluno(a) pode seguir as instruções e ficar a pelo menos 1,5m de distância das 

outras pessoas na sala de aula, enquanto espera pelo ônibus escolar e em outros 

ambientes. 

3. Caso haja contágio com a Covid-19, me responsabilizo inteiramente, uma vez que o 

vírus circula em todos os locais e não somente na Escola;  

4. Cumprirei todas as exigências de segurança estabelecidas pela Escola;  

5. O (A) aluno(a) poderá participar de um revezamento, dependendo do número de 

alunos da turma. Desta forma, não frequentará a Escola todos os dias; 

6. A Escola funcionará em horários normais; 
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7. O (A) aluno(a) deverá comparecer às aulas usando sempre máscara de proteção;  

8. Além da máscara utilizada para ingressar na Escola, o (a) aluno (a) deverá trazer, 

diariamente, mais uma máscara de proteção, para troca a cada 3 horas de uso;  

9. O (A) aluno(a), mesmo que retorne às aulas presenciais, deverá permanecer 

cumprindo as atividades remotas através dos PETs e entregá-las na data estabelecida; 

10. O (A) aluno(a) não poderá receber a presença de familiares em sala de aula.  

11. O (A) aluno(a) que apresentar algum sintoma no período escolar como: febre, 

diarréia, tosse seca, dor de garganta e dificuldade para respirar, a Escola entrará em 

contato com a família para que a mesma busque o(a) estudante de imediato. 

 

 

Questões Complementares:  

 

1. Se o aluno retornar às aulas presenciais, irá até a escola de que forma? 

(    ) Transporte escolar (    ) Transporte da família (    ) Caminhando 

2. O (A) aluno(a) pertence a algum grupo de risco? (    ) Sim     (    ) Não 

3. Caso positivo, qual? 

________________________________________________________ 

4. O (A) aluno(a) apresentou, nos últimos quatorzes dias, algum dos sintomas de 

contaminação pela Covid-19, tais como: tosse seca, dor de garganta, febre e 

dificuldade para respirar? (    ) Sim   (     )Não 

5. O (a) aluno(a) já testou positivo para Covid-19. (    )Sim           (    )Não 

6. Algum familiar do(a) aluno(a) se encontra em isolamento domiciliar? (    )Sim         (    

)Não 

7. O (A) aluno(a) possui máscaras de proteção para frequentar as aulas? (    ) Sim      (    

)Não 

 

 

 

Assinatura dos pais ou responsáveis pelo aluno(a) 

 

 

_________________________________________________________ 
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ANEXO Il - FORMULÁRIO DE MONITORAMENTO DOS 

COLABORADORES E ESTUDANTES QUE REPORTAREM 

SINTOMAS DE COVID-19 

IDENTIFICAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DE ENSINO (SRE): 

 

IDENTIFICAÇÃO DO 
MUNICÍPIO:  

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE 
EXERCÍCIO: 

 

CÓDIGO DA UNIDADE DE  EXERCÍCIO:  

NOME DO(A) 
GESTOR(A) ESCOLAR: 

 

CPF DO(A) 
GESTOR(A) ESCOLAR: 

 

COLABORADORES 

NOME TURNO CONTATO 

 
DATA QUE 

APRESENTOU 
SINTOMA 

CONFIRMAÇÃO  
DO 

DIAGNÓSTICO     
DE COVID-19 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ESTUDANTES 

 

NOME 

 
TURMA 

RESPONSÁVEL   
PELA 

COMUNICAÇÃO 

 
CONTATO 

DATA QUE 
APRESENTOU 

SINTOMA 

CONFIRMAÇÃO  

DO 

DIAGNÓSTICO  

DE COVID-19 
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ANEXO lll 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP 

PREPARO PARA SOLUÇÃO CLORADA (1000 PPM) PARA SUPERFÍCIES SEM 

CONTATO COM ALIMENTOS: 

PREPARO PARA SOLUÇÃO CLORADA (200 - 250 PPM) PARA SUPERFÍCIES 

COM CONTATO COM ALIMENTOS: 

 

Figura 4 

Figura 3 
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POP HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE ÁREAS, BANCADAS E PISOS 

 Higienizar as mãos; faça uso de luvas descartáveis e após a limpeza descarte 

as luvas e higienize as mãos imediatamente.  

 Realizar a limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios, salas e 

outros) com água e sabão, e posteriormente com solução à base de cloro, 

como o hipoclorito de sódio a 1000 ppm. 

 Higienizar as maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, 

computadores, copiadoras, telefones e todas as superfícies metálicas 

constantemente álcool a 70%. 

 Realizar a desinfecção de mesas e cadeiras após cada troca de aluno; 

 Esvaziar as lixeiras nas salas de aula, nos banheiros e demais espaços, antes 

de serem completamente cheias, e/ou pelo menos três vezes por dia. 

POP HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE BANHEIROS 

 Higienizar as mãos; faça uso de luvas descartáveis e após a limpeza 

descarte as luvas e higienize as mãos imediatamente.  

 Utilizar água e sabão, e posteriormente com solução à base de cloro, como 

o hipoclorito de sódio a 1000 ppm. 

 Higienizar e desinfectar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da 

abertura da escola, após o fechamento e, no mínimo, a cada 3 horas. 

  As pias e vasos sanitários devem ser lavados periodicamente, no início e 

nos intervalos, no mínimo.  
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  Esvaziar as lixeiras sempre que estiverem cheias e ou no mínimo 3 vezes 

ao dia;   

 Verificar e repor os dispensadores de sabonete líquido, porta papel toalha 

sempre que necessário.  

POP HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE BEBEDOUROS 

 Higienizar as mãos; faça uso de luvas descartáveis e após a limpeza 

descarte as luvas e higienize as mãos imediatamente. 

  Desligar o equipamento da tomada;  

  Umedecer com esponja, de uso exclusivo para isso, com água e detergente 

neutro;  

  Esfregar todas as superfícies do bebedouro, inclusive torneiras e botão de 

acionamento;  

 Enxaguar com água e secar;  

  Borrifar álcool 70% em todas as superfícies do bebedouro;  

  Deixar secar naturalmente. 

POP HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 Zelar pelas condições de higiene e limpeza dos veículos, não permitindo o 

acúmulo de poeira ou sujeira. 

  Higienizar as mãos ao início da limpeza, ao final da mesma e sempre que 

necessário.  
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  Realizar a desinfecção completa de todos os locais de contato das mãos no 

interior dos veículos (volante, câmbio, alças, corrimãos de entrada, 

assentos, etc.), com álcool gel ou líquido 70%, ou solução de hipoclorito de 

sódio a 1000 ppm. (ver diluição correta).  

 A limpeza e higienização deverão ocorrer no início do primeiro trajeto e ao 

final de cada trajeto de ida e volta e quando houver sujeira visível. 

  Realizar a limpeza externa e lavagem geral do transporte semanalmente.    
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JULHO DE 20211 - Dispõe sobre a autorização para o retorno gradual e seguro 
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ESCOLARES PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. 
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APROVADO  

 

Em _____/____/____ 

 

Gestor - Secretário Municipal de Educação 

 

_______________________________________________ 

 

Representantes do Conselho Municipal de Educação 

Representantes do COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL EXTRAORDINÁRIO DE 
ENFRENTAMENTO À Sars-CoV-2 PANDÊMICA. 

Representantes da Comissão de Diagnóstico - Conselho Escolar Ampliado 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

  


