
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A pandemia do Novo Coronavírus        

(COVID-19) trouxe grandes desafios para todos 
nós. Certamente, ficar distante da escola, dos 
amigos e dos professores foi um deles. 

A pandemia ainda não acabou, mas é tempo de 
retornar às atividades presenciais nas escolas. 
Precisamos tomar alguns cuidados para que este 
retorno seja seguro para você e para as outras 
pessoas também. Fique atento às dicas! 
 

1. ORGANIZAÇÃO GERAL PARA A 
RETOMADA 

 
As medidas gerais adotadas pelas Escolas 
Municipais de Derrubadas consideram que o 
distanciamento social, a utilização de máscaras 
de proteção e a adoção de medidas de higiene 
são ações importantes para a prevenção do 
contágio e da transmissão.  
 

A. O Retorno à presencialidade ocorrerá 
para todas as etapas de ensino, da 
Educação Infantil ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. 
 

B. O município adotará o ENSINO 
HÍBRIDO, que combina o ensino 
presencial e o não presencial. 

 
C. No ENSINO HÍBRIDO, os alunos serão 

atendidos em um sistema de rodízio, 
por meio do retorno à presencialidade 
de maneira ESCALONADA, com 
turmas divididas em dois grupos 
(GRUPO 1 e GRUPO 2) ou de acordo 
com o teto máximo de ocupação de 

cada sala de aula, conforme legislação 
vigente.  
 

D. No ENSINO HÍBRIDO, uma semana, 
metade da turma participa 
presencialmente, enquanto a outra 
metade desenvolverá as mesmas 
Atividades Pedagógicas Não Presenciais 
(APNPs) em casa, seguindo os roteiros 
de estudos organizados pela escola. 
 

E. O RETORNO dos alunos à 
presencialidade será FACULTATIVO, 
isto é, a critério dos pais ou 
responsáveis dos estudantes. Portanto, 
os alunos cujos pais ou responsáveis 
optarem pela não adesão às atividades 
escolares presenciais deverão continuar 
realizando as atividades escolares não 
presenciais (em casa), sem prejuízo 
quanto à frequência. 
 

F. Tanto os pais ou responsáveis que 
aderirem ao sistema de ensino híbrido, 
quanto aqueles que decidirem pela 
continuidade das atividades para serem 
realizadas em casa, sem o retorno do 
aluno à escola, deverão assinar um 
TERMO DE RESPONSABILIDADE. 

 
2. ADEQUAÇÕES NA 

INFRAESTRUTURA 



SINALIZAÇÃO PARA FLUXO DE PESSOAS E 
PERMANÊNCIA NOS AMBIENTES 

 
Em todos os espaços da escola a ocupação dos 
ambientes e o deslocamento deverão seguir as 
sinalizações presentes nos pisos e outras 
superfícies, como classes e bancos. 
 

 

 

 

 

 

SALA DE AULA 

As salas de aula foram preparadas para receber 
apenas o número de alunos que puderem 
permanecer, respeitando o distanciamento de 
1,5m entre os estudantes e também com o 
professor.  
 

 

 

 

 

BANHEIROS 

Os banheiros estão adaptados conforme os 
protocolos de segurança. Além disso, haverá 
controle do acesso dos alunos e higienização 
após cada uso. 

 
DISPENSERS DE ÁLCOOL EM GEL 

Além dos totens de álcool em gel, as escolas 
estão adaptadas com dispensers de álcool, 
dispostos em pontos estratégicos, bem como 
em todas as salas de aula.  

 
TAPETE SANITIZANTE 

Na entrada das escolas serão dispostos tapetes 
sanitizantes, com solução específica para 
desinfecção dos calçados. 
 
 

3. ATENDIMENTO DE CASOS 
SUSPEITOS DE COVID-19 

 
 Alunos e Profissionais da Educação, que 
manifestarem sintomas compatíveis com a 
COVID-19, serão atendidos em espaço 
adequado para observação dos casos suspeitos 
da doença. Os casos serão acompanhados pelo 
COE-E Local da escola, que irá notificar os pais 
ou responsáveis, em caso de alunos, como 
também, contará com o apoio e informações 
da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 
do município. 

 
4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 

DOS ESPAÇOS ESCOLARES 
 

A. Estaremos com diversos procedimentos 
para garantir a sanitização e higiene de 
todo o ambiente escolar diariamente. 
Antes do retorno das aulas presenciais, 
realizaremos limpeza e desinfecção 
geral de todos os cômodos de todas as 
escolas.  
 

B. A escola passará a contar com um 
protocolo de limpeza mais rigoroso, 
elaborado com base em documentos e 
recomendações de autoridades 
nacionais e internacionais do assunto. 

 
C. Este protocolo prevê, por exemplo, 

limpeza profunda das salas entre turnos 
e maior frequência de limpeza dos 
banheiros e de superfícies de maior 
contato, como corrimãos, 
interruptores e puxadores de portas. 

 
D. Será realizada, também, a higienização 

dos objetos/materiais de uso comum 
dos professores e estudantes, como 
grampeador, perfurador, brinquedos 
em geral, entre outros. 

 
 
 



5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL 

 

A. Para o retorno das atividades presenciais 
é essencial obedecer às medidas de 
segurança e higiene da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), como o uso 
de máscara DURANTE TODO O 
PERÍODO que estiver na escola e no 
transporte escolar, com exceção do 
momento do lanche.  

B. De acordo com a Lei Federal N.º 14. 
019, de 02 de julho de 2020, Art. 3º-
A, § 7º, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do uso de máscara de 
proteção individual para circulação em 
espaços públicos e privados acessíveis ao 
público. A obrigatoriedade do uso de 
máscara de proteção individual será 
DISPENSADA: [...] no caso de pessoas 
com transtorno do espectro autista, 
com deficiência intelectual, com 
deficiências sensoriais ou com 
quaisquer outras DEFICIÊNCIAS que as 
impeçam de fazer o uso adequado de 
máscara de proteção facial, conforme 
declaração médica, bem como no caso 
de crianças com menos de 3 (três) anos 
de idade. 

C. Os alunos deverão trazer sua garrafa de 
água de casa. Caso o aluno necessite 
repor a sua água, deverá solicitar o 

auxílio do professor ou outro 
profissional da escola. 

D. Ao chegarem à escola, os estudantes 
deverão ter suas mãos e calçados 
devidamente higienizados, e terão a 
temperatura aferida por profissionais da 
educação que estarão posicionados no 
acesso da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

1. O TRANSPORTE ESCOLAR contará 
com protocolo de higienização, como 
álcool em gel, bem como limpeza e 
desinfecção adequada para evitar a 
disseminação do novo coronavírus e 
funcionará com até 50% da capacidade 
dos veículos. 
 

2. O uso do transporte escolar – na 
circunstância da pandemia – estará 
condicionado aos alunos que estiverem 
cadastrados para aquele dia específico, 
conforme orientações que serão 
repassadas pelas direções das escolas às 
famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVALO E LANCHE 

O intervalo (recreio) será RESTRITO à oferta da 
merenda escolar, seguindo o protocolo do 
distanciamento entre as pessoas e orientações 
estabelecidas no Plano de Contingência da 
Rede Pública Municipal de Ensino de 
Derrubadas. Cada escola organizará horários 
diferenciados para garantir a segurança durante 
o lanche, evitando aglomerações. 

 
ATIVIDADES ESPORTIVAS ESCOLARES 

As aulas de Educação Física serão trabalhadas de 
maneira teórica, em sala de aula, seguindo o 
Documento Orientador das Escolas Municipais. 
Caso seja necessária a realização de atividades 
práticas, serão observados os protocolos de 
segurança, com o cumprimento do 
distanciamento de 1,5m entre os estudantes e a 
utilização de espaços adequados: ao ar livre, 
ginásio, pátio da escola, sendo evitadas as 
atividades coletivas, jogos de contato e de 
compartilhamento de materiais. 

 
LEMBRE-SE! 

 
1. Mantenha o distanciamento seguro de 

seus colegas e da equipe da escola. 
Fique a pelo menos 1,5m de distância, 
sempre usando a máscara. 

2. Não compartilhe materiais escolares 
(lápis, borracha, caneta, régua) e 

objetos pessoais, como garrafas de água, 
canudos, talheres e maquiagem.  

3. É importante que os materiais levados 
pelos alunos dentro da mochila venham 
higienizados da residência. 

4. Fique em casa se tiver febre, apresentar 
tosse seca, espirros, dor de garganta e 
outros sintomas relacionados ao novo 
coronavírus ou se alguma pessoa do 
núcleo familiar (ou de convivência) 
contrair à Covid-19. Nesse caso, 
comunicar a Direção da Escola. 

5. Não entre em casa com a mesma roupa 
da escola. 

6. Siga sempre as recomendações do 
professor. 

7. Não abrace ou toque no seu colega. 
Aproveite para descobrir outras formas 
de demonstrar carinho. 

 
Prezados responsáveis, com confiança, empatia, 
amor, parceria e cuidado, nos ajudando, nos 
apoiando e cada um fazendo a sua parte, 
passaremos por isso e sairemos mais 
fortalecidos desse momento difícil de 
pandemia. 
 
Estamos preparados para receber nossos alunos 
com tranquilidade e segurança e ansiosos para 
reencontrá-los presencialmente. 

 
 

SMECD E ESCOLAS MUNICIPAIS 

 
USO DA MÁSCARA 

 
 


