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I - INTRODUÇÃO 

 

A Pandemia não acabou, mas é hora de darmos passos mais longos, 

organizados e sincronizados para que possamos romper todas as barreiras 

físicas e/ou mentais impostas pela Pandemia provocada pelo Covid-19.  

Desde março de 2020, foram muitos os empecilhos impostos pelo vírus Sars-

Cov 2, tais como isolamento social, uso obrigatório de máscara, aulas remotas 

sem as devidas instrumentalizações e tantas outras que muito contribuíram para 

o fortalecimento da desigualdade no acesso à educação e, sem sombra de 

dúvidas, as consequências precisam ser enfrentadas para evitar maiores 

prejuízos ao processo de ensino aprendizagem dos estudantes da rede 

municipal. 

Aos poucos e de forma planejada, superamos o isolamento e agora, os 

dados demonstram que é hora de superar também o distanciamento e trazer à 

normalidade os alunos da rede municipal de ensino, mas com os devidos 

cuidados com a higiene pessoal e coletiva para um retorno com segurança. 

O processo de acolhimento de todos os alunos de forma integral dentro das 

escolas municipais demanda ainda alguns cuidados e mudanças de rotina, de 

forma a dar condições de trabalho e de estudos. Nesse sentido, todas as ações 

deste Plano de Retomada devem priorizar as dificuldades dos estudantes e 

implantar ações pedagógicas e estruturais, que serão necessárias para dar 

suporte profissional a todos os trabalhadores da educação e condições de 

aprendizagem aos estudantes. 
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II - QUEM DEVE RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

I - Os estudantes de Educação Infantil, sendo: 

a) Creche, de um ano e seis meses a três anos e onze meses; 

b) Pré-escola (4 e 5 anos) 

II - Estudantes do Ensino Fundamental de 9 Anos; 

III - Estudantes da Modalidade de Jovem e Adulto; 

IV - Estudantes do Ensino Médio (salas anexas nas escolas do campo da 

rede municipal de Vila Rica/MT); 

V - Estudantes com deficiência ou com transtorno de Espectro Autista que 

não possuam necessidade de isolamento; 

Parágrafo Único: O estudante que possui restrição médica ou legal que não 

permite que, neste momento, frequente às aulas presenciais deverão realizar as 

atividades impressas, porém as avaliações deverão ser realizadas na escola, 

com a professora; 

 

III - CRIAÇÃO DE COMITÊ FISCALIZADOR DAS MEDIDAS DE 

BIOSSEGURANÇA NAS UNIDADES ESCOLARES 

 

 

3.1 Da formação do Comitê Fiscalizador 

  

As unidades escolares do município de Vila Rica deverão criar seu Comitê 

Fiscalizador dentre os representantes de cada segmento da comunidade 

escolar, conforme abaixo especificado. 

 

I. diretor ou diretora (membro nato); 

II. representantes dos servidores, sendo um professor(a) e um profissional 

do apoio escolar; 

III. representantes dos pais e/ou responsáveis; 
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3.2  Dos objetivos do Comitê: 

 

 Acompanhar e fiscalizar, duas vezes na semana, se as ações de 

biossegurança contra a COVID-19 estão sendo executadas de maneira 

satisfatória dentro das unidades escolares; 

 registrar todas as observações feitas por seus membros em cada visita 

realizada em ficha específica anexa; 

 notificar, via ofício, a gestão escolar e a SME, imediatamente, caso se 

constate que algum protocolo de biossegurança não está sendo cumprido 

na unidade. 

 

 

IV - DAS MEDIDAS DE CONTROLE SANITÁRIOS   

 

O município de Vila Rica possui 36,24% da população vacinada até 

outubro de 2021. O percentual de vacinação e os dados estatísticos da 

Pandemia no âmbito municipal apontam que já avançamos muito, mas que ainda 

é preciso ter os devidos cuidados para não retrocedermos no processo de 

enfrentamento a COVID-19 e prosseguirmos com segurança.  Assim, as 

medidas sanitárias que já vem sendo adotadas deverão ser mantidas e 

intensificadas dentro das unidades escolares.  

 

4.1 Das medidas adotadas dentro das unidades escolares 

 

Os protocolos de biossegurança são comuns a todas as unidades 

escolares. Nesse sentido, os procedimentos abaixo adotados servem para 

alinhar a política de biossegurança e devem ser implementadas e fiscalizadas 

pelo Comitê constituído em cada Unidade de Ensino. 

 

a. Ao adentrar as unidades escolares, todos os indivíduos devem ter sua 

temperatura aferida, não devendo entrar se constatar temperatura 

corporal acima de 37,2°C. Também, devem ter suas mãos higienizadas 

com álcool 70º por um servidor da unidade. 
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b. Uso obrigatório de máscara, devendo ser trocada sempre que estiver 

úmida, suja ou a cada 2 horas. As crianças da creche, ficam resguardadas 

com medidas diferenciadas devido a idade que tem e as recomendações 

específicas; 

c. Após a entrada na escola, em nenhuma hipótese os estudantes poderão 

ficar sem acompanhamento de um profissional de educação. 

d. Deve haver limpeza geral de todos os ambientes com água sanitária e 

álcool 70º INPM antes da chegada dos estudantes. 

e. Uso constante de álcool nas maçanetas e interruptores, mesas, carteiras 

e demais objetos dos ambientes. 

f. Deve-se deixar portas e janelas abertas para evitar o toque excessivo das 

pessoas e possibilitar uma maior circulação de ar. 

g. Os banheiros devem ser higienizados com água sanitária de hora em 

hora; 

h. Após a saída dos estudantes, deve ocorrer mais uma vez a sanitização 

de todos os ambientes para recebê-los no dia seguinte. 

i. Sempre que necessário, a equipe da escola deve adotar outros 

procedimentos de segurança e de preservação da saúde dos membros 

escolares. 

 

   

4.2 Das medidas adotadas no transporte escolar 

 

 O transporte escolar é o meio de acesso à escola por muitos estudantes 

situados no campo e de alguns estudantes das escolas urbanas do município de 

Vila Rica. É um espaço de convivência coletiva que apresenta um grande risco 

de contaminação, caso não haja os devidos cuidados sanitários e de higiene 

pessoal. Por esta razão, as primeiras medidas adotadas para evitar a 

contaminação pelo vírus da COVID-19, devem ser adotadas antes mesmo do 

estudante adentrar o ônibus escolar. Desta forma, as medidas abaixo 

especificadas deverão ser seguidas rigorosamente pelos usuários do transporte 

escolar da rede municipal de ensino de Vila Rica/MT. 
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a. Antes do estudante adentrar no ônibus escolar, o motorista deverá aferir 

a temperatura e verificar o uso correto da máscara (cobrindo boca e nariz). 

Caso o estudante apresente temperatura acima de 37,2º será orientado a 

permanecer em casa e tomar as providências cabíveis.  

b. Todos os assentos, portas, encostos, barras de apoio/segurança, deverão 

ser esterilizados pelo motorista escolar antes e depois de cada trajeto 

escolar. 

c. Na unidade onde há o transporte escolar, o gestor ou um servidor deverá 

auxiliar o processo de desembarque e embarque para garantir a efetividade 

dos protocolos de biossegurança. 

d. As medidas de biossegurança serão acompanhadas pelo Comitê 

Fiscalizador. 

 

4.3 Das medidas adotadas no uso de espaços coletivos  

 

 Somos seres sociáveis, que desenvolvem conhecimento com relações 

interpessoais. Por um tempo, tivemos que nos manter distantes uns dos outros 

chegando ao ponto de não nos tocarmos. Aos poucos, voltamos ao convívio e 

nos reaproximamos. Porém, a cautela e cuidado ainda são necessários. 

Portanto, nas unidades escolares, devem-se adotar as devidas ações nos 

espaços externos e de grande circulação: 

 

4.3.1 Uso dos pátios das escolas 

 

a. No período dos intervalos, as escolas deverão escalonar as turmas para 

que minimizem os riscos de contaminação; 

b. Durante os intervalos, os professores deverão acompanhar seus alunos, 

fiscalizando para que não deixem de utilizar as máscaras e, quando 

possível, promover atividades dirigidas. 

c. Cada unidade de ensino deverá ter um quadro de horários para uso do 

pátio da escola e dar publicidade a este. 

d. Cada professor deverá conscientizar os seus estudantes a não jogarem 

lixo no pátio e evitar ficar tocando em objetos e paredes; 
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e. A duração dos intervalos se dará da seguinte forma: quinze (15) minutos 

para Ensino Fundamental 1 e 2 e trinta (30) minutos para a Educação 

Infantil; 

 

4.3.2 Uso das quadras e campos das escolas e comunidades 

 

 

a. Nas escolas em que há quadras e/ou campos de futebol, os alunos poderão 

utilizá-los com os devidos cuidados de higiene pessoal. 

b. Os materiais esportivos e de recreação deverão ser higienizados antes e 

depois de utilizá-los; 

c. Não será permitido o uso destes ambientes sem o acompanhamento de um 

profissional da educação; 

 

4.3.3 Do uso dos banheiros 

 

a. Evitar aglomeração nos banheiros durante o período de aula; 

b. Na hora de lavar as mãos, antes do lanche, os banheiros deverão ser 

utilizados por somente uma turma e sempre sanitizados após o seu uso;  

c. Deverá haver sabonete líquido nos banheiros para que os alunos façam a 

devida higienização das mãos; 

d. Cada estudante deverá levar sua própria toalha; 

e. Durante o período de aula, os alunos que precisarem ir ao banheiro deverão 

obedecer às regras impostas por cada unidade escolar e sair apenas um 

estudante por vez de cada sala; 

f. Os agentes de limpeza escolar deverão higienizar os banheiros 

constantemente para minimizar o risco de contaminação;  

 

4.3.4 Do uso dos parquinhos 

 

a. Os parquinhos deverão ser utilizados por uma turma de cada vez, conforme 

cronograma criado pela gestão de cada unidade escolar; 
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b. Durante o intervalo entre uma turma e outra, os brinquedos deverão ser 

higienizados; 

c. Durante o uso, os estudantes deverão utilizar a máscara e após o uso 

higienizar as mãos antes de voltar para a sala; 

V - DAS MEDIDAS PEDAGÓGICAS DE ENFRENTAMENTO ÀS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM IMPOSTAS PELO PERÍODO DE 

PANDEMIA 

 

Em março de 2020, as autoridades de saúde brasileiras declararam a 

Pandemia e adotaram inúmeras restrições que afetaram significativamente a 

rotina escolar, dentre elas a necessidade de isolamento social. Assim, a 

princípio, nossas atividades pedagógicas ficaram sendo realizadas de forma 

remota (via WhatsApp, Google Meet, Google Drive e apostilas) e a relação 

professor e aluno era intermediada por tecnologias e/ou pelos pais dos 

estudantes. Nesse processo, ainda que sendo o mais eficaz para a situação 

fática, potencializou as dificuldades de aprendizagem e acirrou ainda mais as 

desigualdades de acesso à educação e de condições de aprendizagem. Em 

maio de 2021, frente à redução dos índices de contaminação e visualizando um 

contexto escolar com números educacionais assustadores, as escolas da rede 

municipal voltaram às atividades híbridas de forma escalonada, visando 

amenizar os impactos no processo de aprendizagem e no combate à evasão 

escolar. Apesar de amenizar os efeitos, percebe-se que há um número 

significativo de evasão escolar e de crianças com déficit de aprendizagem e que 

necessitam de intervenções imediatas. Considerando os fatores ora expostos e 

o panorama geral da Pandemia na atualidade, emerge a necessidade de 

planejamento de ações didáticas e pedagógicas a fim de garantir uma educação 

de qualidade, considerando as metas preestabelecidas no Plano Nacional, 

Estadual e Municipal de Educação.  

 Para tanto, faz-se necessário a execução de medidas específicas que 

venham a dar condições de trabalho e de ensino-aprendizagem. Frente ao 

exposto, o presente plano adota as seguintes ações; 

 

 

5.1 Da formação 
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a. A Secretaria Municipal de Educação (SME) deve realizar formação dos 

profissionais de educação para execução das ações de prevenção ao Covid-

19; 

b. A SME deve realizar Formação dos profissionais de educação para melhoria 

dos índices de alfabetização de forma remota e presencial; 

c. A SME deve criar o Centro de Formação dos Profissionais de Educação para 

formação continuada por meio de oficinas e estudos pontuais das situações 

encontradas nas unidades escolares; 

d. A SME deve dispor de empresa de consultoria e assessoria para diagnóstico 

e ações de superação das dificuldades pedagógicas dos estudantes da rede 

municipal de ensino; 

e. A escola organizará grupos de estudos formados por professores de mesmo 

Ano/Período para organização de estudos continuados no CEMFOR; 

 

 

5.2  Do diagnóstico 

 

 

a. O município, por meio de empresa de consultoria e assessoria realizará 

avaliação individual dos alunos e mapeamento das deficiências de 

aprendizagem deste;  

b. A partir do diagnóstico, cada escola elaborará metas e estratégias para 

amenizar ou superar as dificuldades de aprendizagem diagnosticadas; 

c. Na elaboração das metas e estratégias e no planejamento das aulas, a escola 

deve utilizar o Mapa de Foco e/ou BNCC; 

d. A escola deverá elaborar diagnósticos do grau de escolaridade dos pais ou 

responsáveis a fim de organizar plano estratégico de participação dos pais no 

plano de superação das dificuldades dos estudantes; 

e. A escola realizará a Busca Ativa dos estudantes faltosos, tomando as devidas 

medidas para evitar a evasão ou a reprovação escolar; 
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5.3  Das intervenções didáticas/pedagógicas 

 

 

a. A coordenação juntamente com os professores deve elaborar atividades 

pedagógicas para superação das dificuldades apresentada por cada aluno; 

b. Cada professor deve executar as ações planejadas e realizar 

acompanhamento das atividades, corrigindo-as e vistoriando-as diariamente; 

c. Toda ação pedagógica deve utilizar metodologias que tornem os estudantes 

autônomos e críticos; 

d. A escola deve possibilitar aos professores a utilização de jogos e outros 

recursos didáticos que possibilitem a aprendizagem de forma lúdica, 

principalmente na educação Infantil; 

 

 

5.4  Do processo de classificação e reclassificação dos alunos 

 

 

a. Os estudantes que estiverem com um índice de faltas acima de 25%, ou que 

não realizaram, no mínimo, 75% das atividades deverão ser retidos. Esta 

medida se manterá até que haja disposição contrária determinada pelo 

Conselho Nacional de Educação. 

b. O estudante com matrícula extraordinária poderá ser submetido à 

reclassificação quando não atingir o mínimo de frequência, seguindo o 

disposto no Artigo 86 da Resolução 002/2015-CEE/MT; 

c. Os processos de classificação e reclassificação deverão ser realizados antes 

de finalizar o primeiro bimestre do ano subsequente e o processo ficará 

arquivado na pasta do estudante; 

 

 

VI - DAS MEDIDAS DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR, A DISTORÇÃO 

IDADE SÉRIE E DE REPROVAÇÃO 

 



12 
 

a. A SME deve disponibilizar canal de comunicação com as escolas para 

acompanhamento e controle de frequência a fim de combater a evasão 

escolar; 

b. A escola deve realizar busca ativa dos alunos faltosos, utilizando todos os 

meios de comunicação, inclusive fazer busca nos endereços residenciais 

dispostos no ato da matrícula; 

c. Esgotados os recursos escolares e não logrado êxito na busca ativa dos 

estudantes, a escola deve encaminhar lista contendo telefone e endereço dos 

estudantes para o Conselho Tutelar e/ou Promotoria de Justiça para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis;  

 

 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a. As escolas devem organizar, até o dia 10/11, seus próprios planos, 

considerando as ações dispostas neste, podendo acrescentar disposições 

peculiares a cada Unidade de Ensino; 

b. Cada Unidade de Ensino ficará responsável por organizar o cronograma de 

fiscalização do Comitê Fiscalizador das medidas adotadas neste Plano, sendo 

no mínimo 2 vezes por semana; 

c. Durante a fiscalização, o Comitê deverá preencher ficha de avaliação das 

medidas adotadas e deixá-las na escola para arquivamento; 

d. As irregularidades apontadas pelo Comitê deverão ser encaminhadas pela 

direção da escola à SME para as devidas providências; 

e. As medidas adotadas neste plano deverão ser seguidas por todos os 

servidores das Unidades, resguardados direitos devidamente constituídos; 

f. Os casos omissos serão decididos pela SME juntamente com o Conselho 

Municipal de Educação. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO COMITÊ FISCALIZADOR 
ESCOLA ____________________________________________________ 

DATA_____________/__________/___________ HORÁRIO____:_______ 

MEMBROS DO COMITÊ: 
1 ____________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 
 

DATA DA AVALIAÇÃO: 
 

I - DAS MEDIDAS ADOTADAS NA ENTRADA DA UNIDADE ESCOLAR  

 

 

1. Há tapete sanitizante contendo água sanitária? 
(     ) sim               
(     ) não 

2. Há um Totem contendo álcool 70%? 
(     ) sim               
(     ) não 

3. Há servidor aplicando álcool 70% nas mãos dos estudantes e aferindo 
a temperatura? 

(     ) sim               
(     ) não 

 

 

 

 

 

II - DAS MEDIDAS ADOTADAS NA SALA DE AULA PARA PREVENÇÃO A 
CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 

 

1. Há borrifador contendo álcool 70% para uso dos estudantes e 
professor? 
(     ) sim               
(     ) não 

2. As janelas e portas estão permanecendo abertas? 
(     ) sim               
(     ) não 

3. Professor está utilizando máscaras cobrindo boca e nariz? 
(     ) sim               
(     ) não 

4. Estudantes estão utilizando as máscaras cobrindo boca e nariz? 
(     ) sim               
(     ) não 

 

III - DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À CONTAMINAÇÃO ADOTADAS 
NOS BANHEIROS DAS UNIDADES ESCOLARES. 

 

1. Há sabonete líquido disponível nos banheiros para higienização das 
mãos dos alunos e dos profissionais da educação? 
(     ) sim               
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(     ) não 

2. Há servidores que higienizam as torneiras e vasos sanitários a cada 1 
hora? 

(     ) sim               
(     ) não 

3. O banheiro está em condições mínimas de uso? 
(     ) sim               
(     ) não 

IV - DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS NA COZINHA  

1. A agente de nutrição está utilizando máscara cobrindo boca e nariz? 
(     ) sim               
(     ) não 

2. A agente de nutrição está utilizando calçados apropriados? 
(     ) sim               
(     ) não 

3. Há sabonete líquido disponível para higienização das mãos das 
agentes de nutrição? 

(     ) sim               
(     ) não 

4. Os alimentos estão sendo devidamente higienizados? 
(     ) sim               
(     ) não 

5. Há tapete sanitizante na entrada da cozinha? 
(     ) sim               
(     ) não 

 

V - DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 ADOTADAS NA 
UTILIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA 

 

1. Durante o uso do pátio, corredores e quadras da escola, os alunos e 
professores estão utilizando máscaras cobrindo boca e nariz? 
(     ) sim               
(     ) não 

2. Os estudantes estão acompanhados por servidor/professor(a) durante 
a utilização dos espaços externos? 

(     ) sim               
(     ) não 

 

VI - DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADOTADAS NO TRANSPORTE 
ESCOLAR 

 

 

1. Nesta escola, há estudantes que utilizam o transporte escolar? Caso 
positivo, responda as questões seguintes 
(     ) sim               
(     ) não 

2. O Motorista dispõe de álcool 70% no ônibus escolar? 
(     ) sim               
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(     ) não 

3. O motorista aplica álcool 70% nas mãos dos estudantes ao adentrar o 
ônibus escolar? 

(     ) sim               
(     ) não 

4. O motorista dispõe de aparelho para aferição de temperatura no ônibus 
escolar? 

(     ) sim               
(     ) não 

5. O motorista realiza a aferição de temperatura dos estudantes antes de 
adentrar o ônibus escolar? 

(     ) sim               
(     ) não 

6. O motorista faz a sanitização do ônibus escolar após chegada dos 
alunos na escola? 

(     ) sim               
(     ) não 

VII - OBSERVAÇÕES EXTRAS NÃO RELACIONADAS NOS ITENS 
ANTERIORES: 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


