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APRESENTAÇÃO 

 O Objetivo deste documento é subsidiar os atos do chefe do Poder Executivo, e nortear os 

planejamentos e ações nas unidades de ensino da educação básica que compõem o Sistema 

Municipal Ensino de Campos dos Goytacazes, quanto à retomada do ensino no modelo 

híbrido na pandemia, com diretrizes detalhadas que foram concebidas com visão 

multidisciplinar e intersetorial (público e privado), no diálogo entre a Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (SEDUCT), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e demais 

setores da sociedade civil organizada, representados por membros efetivos de Comissão 

Especial para Elaboração do presente Manual Operacional de Medidas de Proteção, 

Prevenção e Controle da COVID-19  constituída através da Portaria SEDUCT  nº 07/2021, 

publicada em D.O. municipal e participantes através de consulta pública disponível no portal  

educacional (http://www.pae-seduct-campos.com) de 03/03/2021 até 08/03/2021 com um 

total de 142  contribuições relevantes ou não. 

No âmbito da SMS, o planejamento de retorno às atividades educacionais presenciais contará 

com a participação da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção de Saúde, 

como ordenadora do cuidado, responsável pela vigilância no território e articuladora das ações 

de promoção da saúde, bem como para medidas assistenciais precoces.  

Mediante o cenário mundial de contágio pela COVID-19 e os riscos ocasionados pelo contato 

físico, faz-se necessário atentar para medidas de higiene e saúde apontadas pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS, no intuito de melhor informar às comunidades escolares. A 

segurança de todos os alunos, bem como de toda a comunidade escolar, é de interesse 

primordial para todos.  

Sendo assim, a elaboração do plano de retomada das aulas, seja no modelo híbrido ou 

futuramente em regime presencial, se a escola assim desejar, deve levar em consideração 

vários elementos para a sua efetivação, a saber:  

As normativas legais em níveis federal, estadual e municipal em relação a prevenção e 

controle da pandemia por COVID-19; 

A segurança para a saúde de todos os profissionais e dos alunos;  

As possibilidades de apoio à saúde mental dos profissionais que retornam ao trabalho 

presencial e àqueles que irão trabalhar remotamente;  

O desenvolvimento de iniciativas voltadas para a sustentabilidade dos serviços terceirizados; 

E a manutenção de regras de distanciamento físico adequadas e medidas sanitárias e de 

higiene preconizadas. 

APRESENTAÇÃO 
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Para a construção deste documento foram analisadas inúmeras fontes com protocolos de 

retorno às atividades presenciais escolares, de diferentes órgãos de referência: Conselho 

Nacional de Secretários de Educação - CONSED; Ministério da Educação/ Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação – FNDE/ Programa Nacional de Alimentação Escolar-

PNAE/ Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Secretaria de Educação Superior e 

as recomendações feitas pela área da saúde, como a Organização Mundial da Saúde - OMS, 

Ministério da Saúde-Programa Saúde na Escola, Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, Sociedade Brasileira de Pediatria, 

Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC-RJ) e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de 

Janeiro (SES-RJ); além dos indicadores epidemiológicos e estratégias do Plano de 

Implantação do Modelo Híbrido nas unidades de ensino de Campos dos Goytacazes-RJ que 

nortearam a construção deste documento. 

A PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES através da Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia e da Secretaria Municipal de Saúde vem através deste 

manual, publicado na Portaria SEDUCT nº 0020/2021, disponível no endereço eletrônico 

https://www.pae-seduct-campos.com/formulario, estabelecer parâmetros e criar protocolos de 

conduta para o funcionamento das unidades de ensino da educação básica do Sistema 

Municipal de Ensino, quanto ao modelo de ensino híbrido. Para isso, serão considerados os 

níveis de contaminação da COVID-19 no município e o cumprimento de protocolos de saúde 

na escola que garantam a segurança dos estudantes e profissionais da educação envolvidos.  
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Atualização: 

 

*No Item 7, REFERÊNCIA DE SUPORTE SANITÁRIO ÀS ESCOLAS, foi inserido os 

locais de acordo com o novo modelo de atendimento contra COVID-10 (Centros de 

Referência e Pronto Atendimento 24 horas). 

*No item 11, ANEXOS, foram inseridos os seguintes documentos: 

11.4- Termo de Responsabilidade da Unidade Escolar; 

11.5- Termo de Responsabilidade para Pais e Responsáveis; 

11.6- Portarias 
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1. COMISSÃO ESPECIAL DE ELABORAÇÃO 

 

Os impactos provocados pela pandemia de COVID-19 ocasionam demandas de todas as 

ordens, tanto relacionadas às dimensões sociais e culturais da vida quanto àquelas de natureza 

econômica. Se antes já se fazia importante uma articulação entre os diversos campos das 

políticas públicas, para um atendimento mais satisfatório das necessidades da população, no 

contexto de pandemia, tal articulação torna-se imprescindível. 

Neste sentido, a SEDUCT, no âmbito de suas atribuições, buscou alinhar suas estratégias 

junto a outros órgãos, como a SMS e demais setores, para subsidiar com informações, 

procedimentos, fluxos de trabalho, elaboração de rotinas e monitoramento de ações que 

constituam o suporte necessário para a retomada do ensino no modelo híbrido  e seu 

permanente acompanhamento neste cenário de pandemia por COVID-19 e para tal ficou 

estabelecido inicialmente a criação de uma Comissão Especial para elaboração do protocolo 

de medidas de proteção, prevenção e controle da COVID-19, para a retomada das aulas no 

modelo híbrido, por meio da Portaria 07/2021, que será responsável pela elaboração deste 

manual que servirá de referência para as condutas seguras e preventivas no cumprimento das 

medidas sanitárias conforme previsto em vasta legislação sobre a pandemia por COVID-19. 

Para a construção deste documento, o processo de elaboração foi estruturado de forma que 

todos os integrantes da Comissão pudessem ter conhecimento do seu conteúdo e discutir 

sobre a pertinência das orientações e protocolos aqui apresentados.  

O que foi inicialmente elaborado por uma comissão constituída para este fim e ampliado a 

partir de diversas contribuições externas obtidas por meio de especialistas no assunto e de 

consulta pública. O documento que ora se apresenta não se encontra completo visto que a 

situação pandêmica objeto do presente trabalho será o freio e o acelerador que estabelecerá a 

necessidade de adaptações futuras. O fruto desse trabalho coletivo contou com os seguintes 

representantes nomeados para a comissão especial: 

1- Tania Maria da Costa e Silva Alberto - Representante da Secretaria Municipal de Educação 

Ciência e Tecnologia, Diretoria Pedagógica; 

2- Manuella Soares Nunes Freitas - Representante da Secretaria Municipal de Educação 

Ciência e Tecnologia, Diretoria Jurídica; 

3- Cátia Maria de Oliveira Mello - Representante da Secretaria Municipal de Educação 

Ciência e Tecnologia e Secretaria Municipal de Saúde, Coordenadora do Programa Saúde na 

Escola (PSE); 

4- Francisco Freitas - Representante da Secretaria Municipal Educação Ciência e Tecnologia, 
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Diretoria de Infraestrutura; 

5- Simone Campos Bianchi dos Guaranys - Representante da Secretaria Municipal de 

Educação Ciência e Tecnologia, Diretoria de Supervisão Escolar; 

6- Elaine Cristina Reis da Silva - Representante de Unidade de Ensino Creche Municipal; 

7- Rosemara da Silva Fiúza - Representante de Unidade de Ensino Escola Municipal; 

8- Franciele de Oliveira Lima - Representante da Secretaria Municipal de saúde; 

9- Vitor Cláudio Nogueira da Costa - Representante da Vigilância Sanitária Municipal; 

10- Eleonora Carneiro de Vasconcelos - Representante do Conselho Municipal de Educação; 

11- Larissa de Queiroz Rangel - Representante do Conselho Municipal de Educação.  

 

As linhas de ação adotadas levaram em conta uma concepção de trabalho articulado em rede, 

cujos procedimentos metodológicos priorizam a intersetorialidade como principal eixo que 

deve orientar as ações previstas por cada uma das redes de ensino, sejam públicas ou não 

públicas. 

Nesta perspectiva, as ações planejadas serão realizadas sistematicamente, no retorno das 

atividades escolares híbridas e/ou presenciais, e contemplarão, especificamente, os grupos de 

profissionais e de estudantes. Algumas das possibilidades são: 

✔ Análise das ações que podem ser adequadas à realidade das instituições que compõem a 

educação básica do Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes instituído pela 

Lei nº 7947, DE 17 de outubro 2007;  

✔ Capacitação aos profissionais da educação na responsabilidade de cada rede de ensino 

seja individualmente ou por meio de associações e/ou parcerias. 

✔ Promoção de eventos abertos por meio tecnológico disponível a todo público interessado 

a exemplo do Seminário de Estratégias de Prevenção da Covid-19 e Promoção da Saúde nos 

Ambientes Escolares organizado e desenvolvido pela SEDUCT e disponível no canal do 

YouTube que pode ser acessado através do link (https://youtu.be/2TsQRfAIYv8). 

✔ Identificação e mapeamento dos grupos de estudantes com frequência interrompida na 

idade de escolarização obrigatória, com a utilização de estratégias de intervenção para 

acolhimento, escuta e suporte técnico multiprofissional sempre que for possível, sob a 

responsabilidade de cada rede de ensino e para aqueles que são beneficiários do Programa 

Social Bolsa Família e/ou estudantes da rede municipal de ensino através da Gerência do 

Programa Bolsa Família / FICAI da SEDUCT; 

✔ Levantamento por parte de cada rede de ensino, antes do retorno ao modelo híbrido, de 

seus profissionais considerados grupo de risco seja por idade, condições clínicas 
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preexistentes, gestantes e puérperas; profissionais com licenças médicas longas provocadas 

pela COVID-19 ou não; profissionais em restrição funcional com patologias que configurem 

complicações decorrentes da COVID- 19, para que aqueles considerados aptos ao retorno ao 

trabalho presencial possam ser acompanhados pela comissão pró-saúde instituída em cada 

unidade de ensino a fim de notificação à Vigilância Epidemiológica, a partir do protocolo 

epidemiológico e  segundo formulário elaborado especificamente para os casos suspeitos ou 

comprovados de COVID-19;  

✔Aprimoramento dos mecanismos de interlocução com os serviços e órgãos competentes, 

para o monitoramento e agilização dos fluxos de atendimento aos casos encaminhados 

durante a pandemia; 

✔ Medição da curva de contágio pela SMS através da Vigilância Epidemiológica; 

✔ Atuação junto às equipes das unidades básicas de saúde do município; 

✔ Priorização da prestação de serviços nas políticas de atenção básica aos grupos com 

histórico de suspeita e/ou contágio pela COVID-19 e aos grupos que apresentam outras 

situações acentuadas em decorrência da pandemia. Exemplos: problemas relacionados à saúde 

mental, violência doméstica e de outras naturezas; 

 

1.1.  Escolas e Parceiros Comunitários  

As unidades de ensino fazem parte das comunidades nas quais estão inseridas, portanto, 

qualquer plano de retomada das atividades da educação (presenciais e/ou remotas) deve 

considerar as suas especificidades e necessidades. Assim, o diálogo entre escola, responsáveis 

e a comunidade têm papel fundamental, podendo constituir um plano local para o atual 

contexto, baseado na legislação vigente e nas diretrizes apontadas neste documento. 

Cada unidade de ensino pode construir parcerias, a fim de se aproximar dos seus estudantes e 

de identificar as suas carências materiais, físicas e/ou psicológicas, oriundas, por exemplo, da 

alimentação inadequada ou insuficiente, episódios de violência doméstica vividos ou até casos 

de possíveis óbitos em suas famílias em decorrência da COVID-19.  

Diante disso, unidades de ensino e parceiros comunitários podem implementar as seguintes 

ações, conforme orientações para a criação de protocolos elaboradas pela UNDIME (2020): 

✔ Criar estratégias de acolhimento; 

✔ Definir meios eficazes e frequentes de comunicação, preferencialmente não presenciais 

com as famílias, evitando informações equivocadas ou distorcidas; 

✔ Atualizar os dados pessoais dos estudantes e dos profissionais, bem como seus contatos; 

✔ Levantar informações sobre a situação epidemiológica do entorno da unidade escolar e 
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sempre que possível nos bairros de residência de estudantes e profissionais, baseados em 

dados oficiais; 

✔ Acompanhar e/ou participar na realização de ações integradas com as Secretarias 

Municipais de Educação, Ciência e Tecnologia; Saúde; Assistência Social e Fundações, bem 

como as informações divulgadas pela Secretaria Municipal Saúde através dos canais oficiais 

como por exemplo o website da Prefeitura; 

✔ Promover ações de apoio à sua respectiva comunidade escolar no que concerne às 

questões sociais e psicológicas causadas pela pandemia; 

✔ Apontar sempre que identificado, as condições de acesso à Internet e a disponibilidade 

de equipamentos tecnológicos para os estudantes e profissionais de educação, tanto nas 

unidades de ensino, quanto em suas residências; 

✔ Promover ações para casos identificados de infrequência dos estudantes, bem como para 

a falta de participação nas atividades não presenciais promovidas pela unidade de ensino; 

✔ Observar o protocolo de segurança sanitária descrito neste documento, a fim de pensar 

nas definições de execução no plano local; 

✔ Reorganizar os espaços escolares, obedecendo ao protocolo de segurança sanitária; 

✔ Monitorar o plano local, observando a execução das orientações protocolares por parte 

dos profissionais e estudantes, bem como dos responsáveis, quando for o caso. 

O retorno às atividades escolares na modalidade híbrida na pandemia, será marcado por 

inúmeros desafios diante do contexto provocado pelo novo Coronavírus, exigindo um 

trabalho estratégico de acolhimento, de orientação e de atendimento aos profissionais, 

estudantes e responsáveis, nas diferentes etapas do processo.  

 

Responsáveis e Estudantes 

 A contribuição dos responsáveis e dos estudantes para um retorno gradual e seguro às 

atividades presenciais em um “novo normal” é imprescindível. Desse modo, precisam buscar 

diálogo junto às unidades de ensino e esclarecer suas dúvidas, atualizar seus dados, informar 

as suas necessidades e cumprir as normas sanitárias protocolares, uma vez que o bem coletivo 

depende da concretização das responsabilidades individuais. 

Dentre as normas previstas, estabelece-se que os responsáveis devem comunicar à unidade de 

ensino se um estudante apresentar sintomas de síndrome gripal e/ou se houver casos de 

COVID-19 confirmados entre os moradores da mesma residência, pois, nesses casos, o 

estudante precisa ser afastado para cumprir o isolamento domiciliar. 

Reiteradamente, os profissionais da educação explicarão os protocolos a serem observados e 

cumpridos por responsáveis e estudantes, esclarecendo as novas regras para as novas rotinas 
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de funcionamento dos espaços escolares e das práticas pedagógicas, atentando para as 

particularidades de cada comunidade escolar. 

Além disso, os responsáveis e os estudantes receberão/terão acesso a materiais informativos, 

cartilhas, panfletos, vídeos etc. com explicações e ilustrações sobre os protocolos de 

distanciamento obrigatórios, rotinas de higienização e limpeza dos ambientes, higiene pessoal, 

lavagem correta das mãos, uso correto de máscaras, uso de álcool 70%, etiqueta respiratória, 

triagem escolar e isolamento domiciliar, e outros cuidados protocolares, consoante às 

orientações do protocolo exposto. 

Enfatiza-se, ainda, que cabe aos responsáveis pelos estudantes não só reforçar a importância 

do cumprimento das regras de protocolo para prevenção da COVID-19, mas sobretudo, 

estimular as crianças e/ou adolescentes para a realização das atividades em suas casas 

acompanhando sistematicamente a rotina de estudos do estudante sob sua responsabilidade e 

comunicando-se frequentemente com a gestão e professores da unidade de ensino. 

Compreendendo a Educação como responsabilidade não somente do Estado, segundo artigo 

205 da Constituição Federal, o envolvimento dos responsáveis na Educação dos estudantes 

favorece a aprendizagem dos mesmos e, na realidade de pandemia em que vivemos, será 

essencial, não só para a construção de conhecimento, mas também para a proteção de toda a 

comunidade escolar. 

1.2. Formação e Acolhimento Emocional dos profissionais 

O contato com os profissionais das unidades de ensino deve priorizar a necessidade do 

acolhimento, que aqui significa ter uma postura ética, envolvendo a escuta e o 

reconhecimento das experiências dos sujeitos. A necessidade do acolhimento relaciona-se ao 

cuidado com a dimensão subjetiva e humana dos profissionais da educação e se dá entre todos 

os profissionais de cada unidade de ensino e precisa receber o olhar cuidadoso de todos para 

encaminhamentos de atendimento profissional especializado quando for o caso de acordo com 

a rede de apoio profissional disponível para cada rede de ensino. 

Outro fator indispensável refere-se à preparação dos profissionais das unidades de ensino 

(diretores, pedagogos, secretários escolares, agentes administrativos,  professores, 

profissionais da limpeza, merendeiros, monitores escolares, etc.)através de eventos de 

formação continuada e treinamentos locais,  para o cumprimento dos protocolos relacionados 

à higienização, ao distanciamento físico, à utilização de EPI, à organização de novos 

procedimentos, rotinas e práticas que devem ser elaborados pelas respectivas redes de ensino 

e por eventos públicos abertos através de websites, canais digitais e outros meios. 

Nesse sentido a SEDUCT buscando contribuir para essa rede de informação sobre o retorno 

seguro ao modelo híbrido de ensino na pandemia, realizará eventos digitais abertos próprios e 
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em parcerias tais como a Escola de Saúde Pública da Bahia, com o Projeto Escolas Seguras, 

com vistas a implementar medidas de prevenção da Covid-19 e estratégias de promoção da 

saúde nos ambientes escolares em tempos de pandemia. O objetivo será sempre o de 

desenvolver ambientes escolares seguros, a partir de uma estratégia que envolva rodas virtuais 

sobre medidas de prevenção da Covid-19 e aplicação dos protocolos com vistas à retomada 

das atividades letivas de forma segura no município de Campos dos Goytacazes.  

Os diferentes tipos de formações, dentre outros que possam surgir no próprio contexto de cada 

unidade de ensino, procuram minimizar os efeitos do novo cenário educacional, colaborando 

com a discussão de novas rotinas e práticas de biossegurança, de convivência social, de 

ensino e de aprendizagem. 
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2. COMISSÃO PRÓ SAÚDE 

 

Em cada escola deverá ser estabelecida comissão de pais e educadores (COMISSÃO PRÓ-

SAÚDE), que ficará responsável por monitorar o cumprimento dos protocolos estabelecidos 

pela Secretaria de Saúde, cuja estruturação deverá ser intermediada pelo gestor da unidade de 

ensino. 
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3. PROTOCOLOS DE ROTINA PARA SEGURANÇA DE SAÚDE  

3.1. Identificação e monitoramentos dos sintomas 

A melhor estratégia para monitoramento da comunidade escolar é o rastreamento por 

sintomas, com indicação de isolamento de pessoas com suspeita de infecção por COVID-19 e 

contatos próximos de casos suspeitos ou confirmados. Público em geral, alunos e 

funcionários, com sintomas sugestivos de COVID-19, independentemente da idade, não 

devem frequentar a escola presencialmente. 

Sintomas considerados sugestivos de COVID-19, que podem aparecer de 2 a 14 dias após a 

exposição ao SARS-CoV-2: 

• Febre  

• Calafrios 

• Dor de garganta 

• Dor de cabeça 

• Tosse 

• Coriza (nariz escorrendo) ou congestão nasal 

• Falta de ar ou dificuldade para respirar 

• Dores musculares ou corporais/fadiga 

• Perda de sabor ou cheiro 

• Diarreia ou náusea/vômito 

Fonte: Fiocruz, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma de casos suspeitos nas escolas 
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Nos casos suspeitos ou confirmados, de COVID-19, ou contato próximo com pessoas que 

apresentam sintomas é necessário observar e seguir as orientações contidas no fluxograma, 

elaborado com base nos documentos da FIOCRUZ: 

a) Identificação de CASO SUSPEITO detectado em aluno no estabelecimento de 

ensino: o estudante deverá ser encaminhado para uma SALA DE ISOLAMENTO reservada 

exclusivamente para este fim. A unidade de ensino deverá contactar o responsável pelo aluno 

para que o encaminhe para a avaliação médica. A unidade de ensino notificará 

obrigatoriamente à Vigilância Epidemiológica Municipal para o acompanhamento e 

monitoramento do caso. O aluno só poderá voltar COM AUTORIZAÇÃO DE ALTA 

MÉDICA; 

b) Identificação de CASO SUSPEITO detectado em profissional no estabelecimento 

de ensino: o profissional será orientado a buscar atendimento médico público (Centro de 

Triagem Municipal) ou com o médico particular de sua escolha. A escola notificará 

obrigatoriamente à Vigilância Epidemiológica Municipal para o acompanhamento e 

monitoramento do caso. O profissional só poderá voltar a atuar presencialmente COM 

AUTORIZAÇÃO DE ALTA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO; 

c) Os familiares de alunos com casos suspeitos: devem ser orientados a realizar 

isolamento domiciliar por 14 dias e, se apresentarem sintomas, procurar uma Unidade Básica 

de Saúde. Após o isolamento de 14 dias, a criança ou jovem sem sintomas poderá voltar ao 

momento presencial do ensino somente COM AUTORIZAÇÃO DE ALTA POR MEIO DE 

LAUDO MÉDICO; 

d) Atenção: casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) ou Óbitos, independentemente da hospitalização, devem ser notificados 

imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal a partir da suspeita inicial do caso ou 

óbito.  
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Procedimentos para isolamento de casos de Covid-19 (suspeito ou confirmado) e contato 

próximo de caso de COVID-19 no contexto de retorno às atividades escolares presenciais: 

ISOLAMENTO DE CASO DE COVID-19 

(SUSPEITO ou CONFIRMADO) 

ISOLAMENTO DE 

CONTATO PRÓXIMO 

 Isolamento de 

pessoas 

SINTOMÁTICA

S 

Isolamento de 

pessoas 

ASSINTOMÁTICAS 

Isolamento de contato 

próximo de caso de Covid-19 

(suspeito ou confirmado) 

 

 

 

 

Situação 

 

Pessoa da 

comunidade 

escolar com 

sintomas 

sugestivos de 

COVID-19 

 

Pessoa da comunidade 

escolar com teste RT 

PCR com SARS-

CoV-2 detectado, sem 

sintomas e que 

permanecerem sem 

sintomas. 

 

Pessoa da comunidade escolar 

que teve contato próximo com 

alguém com infecção por 

COVID- 19 (suspeita ou 

confirmada) nos 2 dias antes a 

10 dias depois da data do 

início dos sintomas (nos 

assintomáticos, da data de 

coleta do teste RT-PCR com 

SARS-CoV-2 detectado). 

 

 

 

Conduta 

 

Afastamento das 

atividades 

presenciais da 

escola; 

encaminhar para 

realizar teste RT 

PCR e avaliação 

de contatos 

próximos. 

Afastamento das 

atividades presenciais 

da escola; encaminhar 

para realizar teste RT-

PCR e avaliação de 

contatos próximos. 

Afastamento das 

atividades presenciais da 

escola; encaminhar para 

realizar RT PCR e avaliação 

de contatos próximos. 

 

 

Critérios e 

tempo para 

retorno à 

Atividades 

Presenciais 

na escola 

após 

isolamento 

(independent

e da 

realização do 

RT_PCR) 

- 10 dias após o 

aparecimento dos 

primeiros 

sintomas (ou 20 

dias quando 

doença grave por 

COVID-19) e - 24 

horas sem febre, 

sem o uso de 

medicamentos 

para baixar a 

febre e melhora 

dos sintomas de 

COVID-19). 

Retornar à escola após 

10 dias desde o dia da 

coleta do teste viral 

para COVID-19 

positivo. 

 

 

Retornar à escola 

após 14 dias desde 

o último dia que teve 

contato próximo 

com alguém com 

infecção por COVID- 

19 (suspeita ou 

confirmada). 

Fonte: Fiocruz 2020 
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3.2. Situações de alerta e ações para suspensão temporária das aulas presenciais 

Algumas situações foram elencadas como alerta para tomada de decisão imediata no ambiente 

escolar. A situação de ocorrência de caso de COVID-19 deverá seguir os trâmites de 

notificação e deflagrar imediatamente as seguintes ações:  

 

Situação 1 

Ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual os envolvidos convivam na 

mesma sala de aula e não tenham tido contato com outras turmas: 

 • Ação: as aulas presenciais nesta sala serão suspensas por 10 dias; e todos os contatos 

próximos deverão ser monitorados durante esse período.  

Situação 2 

Ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual os envolvidos sejam de 

salas diferentes ou tenham tido contato com outras turmas no mesmo turno escolar: 

 • Ação: as aulas presenciais do turno escolar serão suspensas por 10 dias; e todos os 

contatos próximos deverão ser monitorados durante esse período. 

Situação 3 

Ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados no qual os envolvidos sejam de 

salas diferentes ou tenham tido contato com outras turmas em outros turnos:  

• Ação: as aulas presenciais na escola serão suspensas por 10 dias; e todos os contatos 

próximos deverão ser monitorados durante esse período. 

Situação 4 

Se em uma mesma sala, ou um mesmo ambiente compartilhado houver 3 ou mais casos 

confirmados será caracterizada situação de surto:  

• Ação: as aulas presenciais na escola serão suspensas por duas semanas (14 dias); e todos os 

contatos próximos deverão ser monitorados durante esse período. 

Em todas as situações acima, os casos deverão ser notificados imediatamente, com período 

máximo de 24 horas, à Vigilância Epidemiológica Municipal. 
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ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA 
E ESTRUTURAL DAS 

UNIDADES DE ENSINO 



4. ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA E ESTRUTURAL DAS UNIDADES DE 

ENSINO 

   

4.1.  Estudo dos espaços escolares e capacidade de atendimento 

De início, é necessário planejar novas configurações para os espaços escolares, novos 

materiais a serem utilizados no cotidiano da educação, novas formas de trabalho e de 

atendimento aos estudantes. 

⮚ Adequação da estrutura predial  

a) Avaliar todo o ambiente de trabalho, observando como estão as condições físicas e 

estruturais e se há condições de atender a retomada presencial das aulas, o trabalho 

administrativo e de serviços gerais (manutenção e limpeza); 

b) Procurar aumentar o número de salas de aulas por conta da lotação, quando possível; 

c) Repensar a organização das salas de aula obedecendo ao protocolo sanitário: 

✔ Mesas e cadeiras no formato tradicional, em fileiras, mantendo a distância mínima de 1,5 

metros entre todos os estudantes e marcação no chão;  

✔ Berços arrumados de forma a respeitar a distância mínima de 1,5 m entre eles; 

✔ Em caso de mobiliário coletivo, acomodar apenas 1 aluno e posicionar o mobiliário 

mantendo o distanciamento de 1,5m entre eles; 

✔ Salas bem arejadas, permitindo a circulação do ar por mais tempo;  

✔ Lugares fixos para os estudantes, dispensando materiais e mobiliário que não sejam 

essenciais e brinquedos de difícil higienização e fácil contaminação;  

✔  Suspender o uso de armários compartilhados na escola. 

⮚ Bibliotecas e/ou Salas de Leitura e/ou Brinquedotecas, Piscinas, Atividades Físicas, 

Parquinhos deverão ser abertos ou não de acordo com a Fase da Cor em Vigência a qual 

o Município encontra-se; e que deverão observar as Regras da Vida as orientações 

pertinentes aos protocolos específicos.   

 Seguem algumas orientações para quando for autorizada a reabertura das bibliotecas: 

a) Separar uma estante para receber o material (livro) devolvido pelo usuário, acomodando-o 

adequadamente, organizando-a por data de recebimento; 

b) Usar luvas descartáveis para recebimento do material; 

c) Reservar o material devolvido por pelo menos 5 dias, antes de retorná-lo para o acervo ou 

de liberá-lo para novo empréstimo; 

d) Usar EPI e higienizar o material após esse período, liberando-o, assim, para novo 

empréstimo; 
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e) As salas interativas e de computação poderão ser utilizadas desde que tenha supervisão 

para controle do número de alunos, manutenção do distanciamento social e que seja 

intensificada a rotina de higienização. 

 

⮚ Quadro de profissionais no período emergencial 

A retomada das atividades presenciais obedecerá a novas organizações de trabalho, conforme 

as necessidades identificadas. Durante as excepcionalidades geradas pela pandemia de 

COVID-19, será admitida a realização de trabalho remoto (quando o cargo permitir). O 

trabalho remoto obedecerá às orientações e aos prazos estabelecidos pela Prefeitura, 

observando as especificidades de cada atividade em relação ao cargo dos profissionais. 

A carga horária de trabalho de cada profissional poderá ser reorganizada, respeitando sua 

totalidade, de acordo com o atendimento educacional de cada escola, observando: 

a)  Os novos critérios de distanciamento físico; 

b)  As diretrizes e prioridades estabelecidas no presente documento; 

c) Os regimes de escala, revezamento, alteração de jornadas e/ou flexibilização de horários 

de entrada, saída e almoço, respeitando o teto de operação e o teto de ocupação dos espaços 

físicos de trabalho; 

d) A realização de reuniões pedagógicas de forma remota mediante o uso de ferramentas 

tecnológicas; 

e) O monitoramento da situação da comunidade escolar e avaliação de risco antes de 

considerar a possibilidade de suspensão das aulas ou fechamento da escola. Para esse 

monitoramento, sugere-se: 

✔ Organizar uma lista de checagem que auxilie as pessoas sobre sua condição de trabalho: 

condições médicas, comorbidades e vulnerabilidades, circunstâncias especiais no ambiente 

doméstico, como parentes infectados e outras situações; 

✔ Garantir que os profissionais que estiveram em contato com alguém contaminado pela 

COVID-19 retorne à escola após (14) quatorze dias de isolamento. 

 

⮚ Condições especiais para os grupos de risco 

Manter o ensino remoto para profissionais da educação e estudantes que fazem parte do 

grupo de risco, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde - OMS, tais como: 

gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas (cardiopatias, doenças pulmonares 

crônicas, diabetes, obesidade mórbida, doenças imunossupressoras ou oncológicas), 

responsáveis pelos cuidados de pessoas com suspeitas ou confirmação de infecção por 

COVID-19. Os profissionais com 60 anos ou mais, por meio do Decreto Municipal 

23 



nº059/2021, assinaram um termo de declaração em que se comprometem em permanecer no 

isolamento domiciliar, até o cumprimento do período de imunidade pós vacina.  

 

⬀ Atendimento ao público 

É importante que algumas medidas sejam tomadas para que o atendimento ao público seja 

realizado com segurança, de maneira restrita, diminuindo ao máximo a possibilidade de 

contágio pelo novo coronavírus. Destacamos algumas ações necessárias para a prevenção da 

doença durante o atendimento ao público.  

a) Disponibilizar dispensers com álcool 70%, em locais estratégicos (e de fácil acesso) do 

espaço escolar (entrada, saída, corredores, mesas etc.); 

b) Manter os ambientes como hall, recepções, administração e portaria ventilados, com 

janelas e cortinas abertas; 

c) Designar um profissional para manter a organização de filas de espera no espaço interno ou 

externo da escola, sempre que necessário; 

d) Estabelecer horários de atendimento ao público e ampliar o espaço entre os atendimentos 

agendados, para preservar o distanciamento entre as pessoas e ter tempo hábil para realizar a 

higienização do ambiente; 

e) Realizar o atendimento de maneira individualizada, evitando, sempre que possível, a 

presença de acompanhantes; 

f) Estabelecer horários ou setores exclusivos de atendimento para pessoas com idade igual ou 

superior a 60 anos e aquelas de grupos de risco, conforme autodeclaração (seguindo modelo 

anexo); 

g) Conferir atendimento preferencial, garantindo fluxo ágil para que permaneçam o número 

mínimo possível de pessoas na escola. 

 

⮚ Comunicação com a comunidade Escolar 

a) Garantir a comunicação visual de promoção à saúde e prevenção dos riscos à 

COVID-19 - os cartazes poderão ser feitos pela própria comunidade escolar e deverão conter 

informações sobre correto uso de máscaras, assepsia e limpeza não só das próprias mãos, mas 

do uso de áreas comuns; bem como desenvolver rotinas e treinamento intensos para 

trabalhadores e alunos durante as atividades educativas 

b) Definir meios eficazes e frequentes de comunicação (de preferência remotos) com as 

famílias, evitando informações equivocadas, cumprindo seus papéis de articuladores e 

mobilizadores, multiplicando as informações enviadas pela Unidade de Ensino; 

c) Fornecer informações, orientações e capacitações constantes e de qualidade aos pais, 
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alunos e profissionais sobre procedimentos, protocolos e medidas de segurança relativas à 

COVID-19, evitando a proliferação de notícias falsas sobre a pandemia; 

d) Desenvolver campanha de comunicação a ser implantada nas redes sociais via o portal 

https://www.pae-seduct-campos.com e na escola (cartazes e orientações gerais) com relação 

aos procedimentos a serem adotados e seguidos por todos; 

e) Afixar cartazes informativos e educativos referentes às medidas de prevenção da 

disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) em lugar facilmente visível a toda 

comunidade escolar; 

f) Adotar linguagem e comentários motivadores e que passem confiança a toda comunidade 

escolar, ajudando a conscientização e motivação de todos para o enfrentamento da crise. 

 

 

4.2. Distanciamento 

 De acordo com as normas estabelecidas pela Saúde, no que diz respeito ao distanciamento 

físico, a Vigilância Sanitária Municipal está fiscalizando diferentes escolas, segundo o 

Protocolo Epidemiológico, e avaliará essas questões no que tange à relação entre o 

quantitativo de espaços que podem ser destinados à prática de aulas presenciais e à 

capacidade de atendimento de estudantes em cada um deles. Há que se respeitar o 

distanciamento mínimo entre os estudantes de 1,5m e este deve ser calculado para o 

quantitativo de estudantes por sala de aula e demais espaços coletivos. Caberá à cada unidade 

de ensino individualmente a responsabilidade por proceder a medição que garanta o 

distanciamento estabelecido pela Vigilância Sanitária Municipal, porém para auxiliar nesse 

cálculo, já existem programas tais como o desenvolvido pela UNIFESP 

(www.salaplanejada.unifesp.br) em que basta inserir os dados e se obtém o resultado  além da 

melhor disposição das carteiras. Também as determinações da Deliberação CME nº 02 de 

2016, alterada pela Deliberação. CME nº 04 de 2017 que “Fixa normas para autorização, 

funcionamento e encerramento da Educação Infantil nas Instituições de ensino da rede 

privada no município de Campos dos Goytacazes e dá outras providências, devem ser 

observadas em combinado com as demais normatizações específicas para o período de 

pandemia. 

  Cabe a Unidade Escolar apresentar a tabela de medidas de cada espaço físico e pensar a 

utilização dos espaços disponíveis de acordo com as normas estabelecidas pelas autoridades 

responsáveis sempre que for solicitada pela fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal ou 

qualquer outro agente fiscalizador com autoridade constituída para tal finalidade. 

 Reitera-se que a ocupação desses espaços deve considerar o protocolo de biossegurança, que 
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requer distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas que estão no mesmo ambiente 

fechado. Sendo assim, o cálculo do número de estudantes por espaço escolar deve ser: a área 

da sala dividida por 2,25m2. Densidade de ocupação de salas de aula segundo o REGRAS DA 

VIDA do Município de Campos dos Goytacazes de acordo com a tabela NBR/ABNT.16401-

3-2008. Assim sendo, propõe-se a frequência à escola dos grupos / segmentos e ano de 

escolaridade de forma gradual e escalonada.  

Para assegurar o distanciamento mínimo entre as pessoas que irão circular dentro das 

unidades de ensino, sugere-se: 

a) Assegurar o controle de aglomeração durante os períodos de entrega e coleta dos 

estudantes na escola pelos pais, identificando claramente os locais de entrada e saída, 

marcando o chão, para assegurar o distanciamento, indicando também a direção que deve ser 

tomada pelos estudantes dentro da escola; 

b) Aferir a temperatura dos alunos e funcionários no acesso ao ambiente educacional; 

c)  Pessoas que apresentarem temperatura superior a 37,5° C não poderão ter acesso à 

escola;  

d) No caso do aluno apresentar sintomas gripais ou qualquer outro indicativo da Covid-19 

na unidade escolar, a direção deve ser imediatamente informada, o aluno ser colocado em um 

ambiente separado dos demais alunos aguardando o responsável e encaminhado a uma 

Unidade Básica de Saúde referenciada para atendimento à Covid-19 juntamente com uma 

ficha de notificação preenchida (conforme anexo) pela unidade de ensino; 

e) No caso de professores, diretores e colaboradores apresentar sintomas gripais ou qualquer 

outro indicativo da Covid-19 na unidade de ensino, a direção deve ser imediatamente 

informada, e o profissional encaminhado a uma Unidade Básica de Saúde referenciada para 

atendimento à Covid-19 juntamente com uma ficha de notificação que deverá ser preenchida 

pela unidade de ensino; 

f) Sinalizar claramente entradas e saídas, salas, corredores, banheiros, secretaria, etc.; com 

marcação de direção do percurso a ser feito dentro da escola;  

g) Estabelecer os critérios de segurança para o trânsito de pessoas nas unidades de ensino. 

Todas as entradas da escola devem ser marcadas e estabelecidos horários específicos por 

grupos que compõem a comunidade escolar; 

h) Estabelecer fluxo de circulação unilateral dos discentes pelas instituições, controlar o 

número de pessoas permitidas nos locais e exibir o número máximo de pessoas em cada 

ambiente coletivo; 

i) Organizar o horário do recreio de forma escalonada, respeitando o distanciamento 

mínimo de 1,5m e a necessidade de limpeza a cada troca de turno; (no manual da vigilância 
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sanitária a limpeza tem que ser feita a cada 3 horas (Limpeza Concorrente); sempre que 

necessária (Limpeza Imediata) e ao final do expediente (Limpeza Terminal); 

j) OBS: Limpeza concorrente é aquela feita de 3 em 3 horas, nas superfícies que possuam 

grande contato manual, como: corrimões, carteiras de escolas, bancos, maçanetas, mesas de 

refeições, grades, teclados e itens compartilhados (celulares, canetas, pranchetas, etc.), tem 

por objetivo eliminar bactérias e demais microrganismos nocivos à saúde humana. 

Limpeza terminal é aquela que é feita no final ou antes das atividades escolares (no caso), sem 

a presença de alunos, professores ou colaboradores, tem por objetivo reduzir a sujidade e 

consequentemente, da população microbiana reduzindo a possibilidade de contaminação 

ambiental. (chão, banheiros, pias etc.). 

Limpeza Imediata é a limpeza e desinfecção realizada quando há presença de sujidade e/ou 

matéria orgânica sempre que necessária (como derramamento de líquidos, alimentos ou 

qualquer outra substância, etc.,). Usa-se hipoclorito de sódio (água sanitária) na proporção de 

uma parte de água sanitária para nove partes de água. 

k) Planejar e organizar os horários intercalados de intervalos das turmas, de forma que as 

mesmas usem as cantinas ou refeitórios, banheiros e dependências gerais em momentos 

diferenciados de modo a evitar aglomerações; 

l) Separar os estudantes em grupos ou turmas fixas e não misturá-los;   

m) Orientar os alunos quanto ao distanciamento mínimo obrigatório no deslocamento até a 

escola, preferencialmente sem uso de equipamentos compartilhados ou materiais, e ao ar 

livre; 

n) Transporte Escolar: deve seguir o protocolo destinado ao transporte Coletivo. As janelas 

devem ser mantidas preferencialmente abertas e todos os ocupantes devem utilizar máscaras; 

o) Os veículos próprios ou terceirizados destinados ao transporte escolar deverão ser 

higienizados conforme Protocolo de Limpeza e Desinfecção de Veículos; 

p) NÃO realizar eventos extracurriculares que tenham aglomeração; 

q) Reorganizar as mesas ou estações de trabalho, marcando no chão suas posições, para 

atender ao distanciamento mínimo recomendado; 

r) Adotar regimes de escala, revezamento, alteração de jornadas e/ou flexibilização de 

horários de entrada, saída e almoço dos profissionais, respeitando o teto de operação e o teto 

de ocupação dos espaços físicos de trabalho. 

4.3. Higiene Pessoal 

 A higiene pessoal deverá estar presente desde a chegada à instituição, onde todos devem lavar 

as mãos adequadamente com água e sabão ou, na impossibilidade, usar álcool 70%. A higiene 

das mãos é uma das medidas mais importantes para o controle de doenças. Para atender a esta 
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demanda, é necessário: 

a)  Disponibilizar pulverizadores de álcool 70% em todos os ambientes da unidade de ensino; 

e sempre abastecê-los periodicamente; 

b)   Organizar sistema de tapetes com solução higienizadora para limpeza dos calçados antes 

de entrar na escola ou como sugestão borrifar os solados dos sapatos com solução de água 

sanitária na proporção (uma parte de água sanitária para nove partes de água); sempre 

identificando os recipientes com o tipo de solução que nele está contida; 

c)  Incentivar a lavagem de mãos ou higienização com álcool 70% após tossir, espirrar, usar o 

banheiro, tocar em dinheiro, manusear alimentos cozidos, prontos ou in natura, manusear lixo 

ou objetos compartilhados, tocar em superfícies de uso comum, e antes e após a colocação da 

máscara; 

d)   Os manipuladores de alimentos, nos refeitórios e cantinas, devem higienizar as mãos 

frequentemente e manter as boas práticas sanitárias. No ambiente da cozinha seguir as regras 

fundamentadas na Resolução RDC 216/2004 da ANVISA e demais normas sanitárias 

descritas no Manual da Vigilância Sanitária do Município de Campos dos Goytacazes.  

e) Seguir as recomendações sobre os principais cuidados com a higiene pessoal e condutas 

tais como: 

- Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou higienizar com 

álcool 70% 

- O uso de máscara é obrigatório; 

- Em caso de tosse ou espirro, cobrir o nariz e boca com lenço ou braço, NUNCA com as 

mãos; 

-  NÃO cumprimentar o outro com aperto de mãos, beijos e abraços; 

- NÃO compartilhar objetos de uso pessoal; 

- NÃO compartilhar o uso do aparelho celular e lembrar de higienizá-lo com álcool 70% 

frequentemente. 

4.4. Higiene dos ambientes 

Em relação aos cuidados quanto à higienização dos ambientes, é preciso atentar para medidas 

de proteção, conforme a seguir descritas. 

a) Programar rotina de desinfecção com álcool 70% a limpeza e higienização das 

superfícies, objetos e itens em geral que possuem grande contato manual, seja por alunos, 

professores e colaboradores (ex.:corrimãos de escadas e de acessos, bancos, canetas, 

pranchetas, brinquedoteca, maçanetas, carteiras, interruptores, botões de elevadores, 

telefones, mesas, teclados, mouses e similares); devem ser utilizados panos multiuso 

descartável ou papel toalha, exclusivos para cada tipo de superfície, para a higienização de 
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equipamentos e utensílios. 

b) Higienizar as dependências da unidade educacional diariamente com água sanitária 

diluída (uma parte de água sanitária para nove partes de água) pulverizando em todos os 

ambientes, deixando agir por 10 minutos antes da chegada das pessoas envolvidas nas 

atividades presenciais. 

c) Na entrada de espaços de menor circulação (secretaria, sala de recursos etc.), 

disponibilizar pulverizador ou borrifador (identificando qual tipo de produto que está 

acondicionado no seu interior), com sanitizantes para aspergir a sola do calçado de qualquer 

pessoa que entre nesses ambientes  

d)  VEDADO o uso de bebedouros de jato direto, obrigatório a utilização de dispensador 

de água no lugar desses bebedouros;  

e) Incentivar uso de copos descartáveis e garrafas;  

f) No caso de galões, higienizar com álcool 70%, a cada troca; 

g) Limpeza de pátio, na entrada de grande circulação de pessoas, com sanitizantes ao final 

de cada dia;  

h) Intensificar a limpeza e higienização dos ambientes internos mais críticos (ex: 

banheiro, sala de isolamento, sala dos professores, recepção, cozinha, refeitórios, vestiários 

etc.), é recomendado que seja feita a Limpeza Concorrente no mínimo a cada 3 horas e a 

Limpeza Terminal antes ou depois do expediente. Em alguns casos, pode ser necessária a 

realização da Limpeza Imediata. 

i)  Utilizar a varredura úmida, que pode ser realizada com mop ou rodo e panos de limpeza 

de pisos; 

j) Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, 

enxaguar e secar; 

k) Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho (panos, 

mop, discos de enceradeira, etc.); 

l) Limpeza e higienização de pisos, paredes, portas, janelas, etc., a cada turno e 

preferencialmente cada dia, com água sanitária diluída (uma parte de água sanitária para nove 

partes de água) pulverizando em todos os ambientes, deixando agir por 10 minutos antes da 

chegada das pessoas envolvidas nas atividades presenciais; 

m) Dispor de pelo menos (02) duas lixeiras identificadas, uma para LIXO COMUM (usar 

sacos de lixo cor preta) e outra LIXO INFECTANTE (usar sacos de lixo na cor branco leitoso 

uma vez que AS MÁSCARAS SÃO CONSIDERADAS LIXOS INFECTANTES) com pedal 

(PARA SE EVITAR CONTATO DAS MÃOS COM AS TAMPAS), em pontos estratégicos; 

n) Disponibilizar kits completo nos banheiros: dispenser de álcool 70%, dispenser de 
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sabonete líquido, dispenser de papel toalha não reciclável, (Deve-se observar a altura 

adequada (1,30 a 1,40M) no momento da instalação para evitar acidentes com crianças 

(observar Notas Técnicas 11 e 12/2020 da ANVISA).  

o) É VEDADO o uso de sabonetes em barra e toalhas de pano, tecidos, algodão. 

p) Privilegiar a ventilação natural, abrindo portas e janelas o máximo de tempo possível, 

aumentando o fluxo de ar, alterando quando necessário, as configurações de sistemas de 

ventilação, evitando-se, inclusive, o toque em maçanetas e fechaduras; 

q) Evitar o uso de ventilador e ar condicionado para climatização dos ambientes fechados, 

especialmente em locais com circulação de quantidade significativa de pessoas, devendo-se 

manter, no mínimo 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela aberta, visando a circulação do ar no 

local.  

r) Em ambientes onde o ar condicionado seja a única opção de ventilação, o ar deverá ser 

renovado de acordo com o exigido na legislação (27m cúbicos/hora/por pessoa), instalar e 

manter filtros e dutos sempre limpos  

s) Caso seja primordial o uso de aparelhos de ar, a temperatura ideal, segundo protocolo de 

saúde, deve estar em 24° C; 

t) Manter, em espaços grandes, a circulação de ar ligada por um tempo maior, após esvaziar 

o ambiente, para possibilitar a troca completa do ar; 

u) Documentações, Manutenções, e Medidas que deverão serem adotadas, apresentadas e 

estar em dia: Plano de Manutenção, Operação e Controle de ar Condicionado (PMOC); 

Comprovante de limpeza de dutos de ar condicionado anual; Laudo da qualidade do ar na 

validade (semestral) realizados por empresa certificada especializada; Certificado de 

higienização dos reservatórios de água de consumo (semestral) e Laudo de potabilidade de 

água (semestral); realizados por empresa credenciada junto ao INEA. 

v) Recomenda-se a fixação em local visível de etiqueta atualizada, após cada serviço de 

limpeza acima citado, em todos os aparelhos de ar condicionado, assim como a dos 

reservatórios de água. 

 ATENÇÃO: em unidades de ensino que possuem aparelhos de ar condicionado faz-se 

necessário a realização periódica de manutenção, conforme o estabelecido na Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por suas Normas Técnicas Regulamentadoras (NBR) 

, no caso, a  NBR 14.679:2012, no que se refere à execução dos serviços de higienização dos 

sistemas de condicionamento de ar (equipamentos e redes de dutos); e conforme o estipulado 

na Lei Federal nº 13.589/2018, que dispõe sobre a execução dos Planos de Manutenção, 

Operação e Controle (PMOC); e anexo da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 que são os  

padrões, valores, parâmetros, normas e procedimentos necessários à garantia da boa qualidade 
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do ar interior, a serem cumpridos, estabelecidos na Resolução ANVISA RE nº 9, de 16 de 

janeiro de 2003. Os órgãos competentes de Vigilância Sanitária farão cumprir este 

Regulamento Técnico mediante avaliação nas inspeções/fiscalizações e de outras ações 

pertinentes, com ocupantes dos ambientes climatizados e/ou com o apoio de outros órgãos 

governamentais, organismos representativos da comunidade. Necessidade de tabela de 

controle da limpeza, manutenção e higienização, conforme modelo a seguir: 

 

Tabela com qualidade do ar interior em ambientes climatizados artificialmente de uso 

público e coletivo: Componente X Periodicidade 

COMPONENTE PERIODICIDADE 

Tomada de ar externo 
Limpeza mensal ou quando descartável até sua 

obliteração (máximo 3 meses) 

Unidades filtrantes 
Limpeza mensal ou quando descartável até sua 

obliteração (máximo 3 meses) 

Bandeja de condensado Mensal* 

Serpentina de aquecimento 
Limpeza trimestral e Desencrustação 

semestral 

Serpentina de aquecimento 
Limpeza trimestral e Desencrustação 

semestral 

Umidificador 
Limpeza trimestral e Desencrustação 

semestral 

Ventilador Semestral 

Plenum de mistura/casa de máquinas Mensal 

*Excetuando na vigência de tratamento químico contínuo que passa a respeitar a 

periodicidade indicada pelo fabricante do produto utilizado. 

Fonte: RESOLUÇÃO-RE Nº 9, DE 16 DE JANEIRO DE 2003 ANVISA. 
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⮚ Manejo de Resíduos 

A coleta de resíduos, dentro do espaço escolar, requer alguns cuidados para diminuir a 

transmissão da COVID-19. 

a) As lixeiras devem ter tampa e acionamento por pedal para evitar o toque com as mãos, 

uma para LIXO COMUM (saco plástico preto comum) e outra LIXO INFECTANTE (saco 

plástico de cor branco leitoso). Recolher e descartar os resíduos infectantes com o uso de 

máscaras descartáveis, luvas constantemente, com segurança e uso dos equipamentos de 

proteção individual (EPI); 

b) Uso de sacos de lixo resistentes, descartáveis e fechados com lacre ou nó quando o saco 

tiver até 2/3 (dois terços) de capacidade; 

c) Destinação adequada do lixo infectante, de acordo com a RDC 222/2018 ANVISA e do 

lixo comum pelo órgão competente; 

d) A retirada dos resíduos deve ser realizada na ausência dos alunos, no mínimo duas 

vezes ao dia ou a cada troca de turno e ao final do período; 

e) As lixeiras devem ser higienizadas, sempre após recolhimento do lixo diariamente; 

f) Caso a escola realize a coleta seletiva, atenção para evitar o descarte de lenços de papel 

e máscaras descartáveis ou qualquer tipo de lixo infectante nos recipientes destinados aos 

resíduos recicláveis e sim nos recipientes destinados aos resíduos infectantes. 

g) O funcionário responsável pela coleta e manuseio deve usar luvas de borracha de cano 

longo e avental plástico (exclusivos para manuseio de resíduo), uniforme de cor diferenciada 

dos demais, máscaras TNT (tecido não tecido), se possível máscara tipo N95/PFF2 (máscara 

profissional), e uso de Protetor facial (face shield) ou óculos de proteção. 

 

4.5. Transporte Escolar 

 É necessário discutir os cuidados no transporte escolar e/ou no transporte público, de acordo 

com a realidade das famílias, considerando as orientações a seguir. 

a) Uso obrigatório de máscara durante todo o trajeto, por todas as pessoas; 

b) Higienização das mãos com álcool 70% durante o percurso; 

c) NÃO tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

d) Utilização dos braços, em casos de tosse e espirros, para proteger as outras pessoas; 

e) Evitar, o máximo possível, o contato com as superfícies do veículo; 

f) Deixar as janelas do transporte abertas, quando possível; 

g) Acomodar-se intercalando um assento ocupado e um livre; 

h) Higienizar as mãos, assim que entrar na escola; 

i) Higienizar as mãos, assim que entrar em casa no retorno da escola; 
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j) Monitorar a limpeza periódica dos veículos de transporte escolar entre as viagens, em 

especial das superfícies comumente tocadas pelas pessoas; 

k) Treinar os motoristas para realizar a higienização dos veículos, para a utilização e oferta 

de álcool 70% na entrada e na saída dos veículos, manter as janelas abertas ou o máximo de 

ventilação dentro dos parâmetros de segurança, entre outras diretrizes; 

l) Orientar sobre sempre darem preferência ao transporte individual, ou seja, apenas um 

adulto leva criança à unidade; 

m) Observar a obrigatoriedade do limite de ocupação de acordo com a Fase de Cor em que 

o Município estiver no transporte público. 

 

4.6. Alimentação Escolar (cozinhas, refeitórios e cantinas) 

⮚  Orientações gerais 

a)  Manutenção de todas as áreas ventiladas, inclusive refeitórios, mantendo as orientações 

sanitárias; 

b) Reforçar orientações do Manual de Boas Práticas de Inspeção Sanitária e Fiscalização 

em Estabelecimentos de Ensino; 

c) Retirar objetos em desuso ou que não pertença a atividade de produção de refeições; 

d) Orientação sobre o correto uso das máscaras pelos profissionais, incluindo no 

treinamento periódico; 

e) Verificação da quantidade de utensílios para atender à alimentação nos turnos de 

distribuição, de forma a garantir que a higienização seja realizada adequadamente. 

f) Ampliar o período de funcionamento e distribuir os usuários em horários de refeição 

distintos para evitar aglomerações. 

g) O distanciamento mínimo de 1,5m também deve ser respeitado durante as refeições, 

quando estiverem acomodados nas mesas.  

h) Manter o distanciamento mínimo previsto nas recomendações norteadas pelo Ministério 

da Saúde, Fiocruz, Regras da Vida nas filas para escolha do alimento. Devem ser utilizadas 

marcações no piso. 

i) Reforçar a higienização de mesas, cadeiras e pontos de higienização dos usuários, como 

pias, banheiros, etc. 

j) Utilizar cartazes informativos “Para sua segurança, não esqueça de higienizar suas 

mãos” e “Use sempre a máscara”. 

k) Disponibilizar lavatórios para higienização das mãos dotados de sabão líquido, papel 

toalha não reciclado (sempre serem reabastecidos) e coletor de resíduos com tampa de 

acionamento não manual. 
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⮚ Recebimento e armazenamento dos gêneros  

 -Quanto ao recebimento dos alimentos, algumas medidas devem ser adotadas. 

a) Designar uma pessoa para o recebimento que deverá fazer o controle de entrada e saída; 

b) Utilizar máscara de tecido, touca descartável, face shield, luvas e jaleco, 

preferencialmente descartável ou de uso exclusivo para o recebimento de mercadorias; 

c) Receber o prestador de serviço fora ou dentro da operação com distanciamento previstos 

em documentos norteadores elaborados pelo Ministério da Saúde, Fiocruz, Regras da Vida; 

d) Lavar as mãos antes e depois de entrar em contato com o entregador, e durante esse 

contato não levar as mãos ao rosto; 

e) Lavagem e higienização das embalagens recebidas de acordo com suas características; 

- Embalagens de não perecíveis (tetra pack, latas, garrafas, plásticos rígidos): lavagem 

com sabão neutro ou água sanitária (1 parte de água sanitária e 9 partes de água) 

- Embalagens mais sensíveis (arroz, feijão, biscoitos): higienização com álcool 70%; 

- Higienizar frutas, verduras e legumes utilizando hipoclorito de sódio (uma colher de 

sopa de água sanitária para 1 litro de água durante 20 minutos) ou produto comercial 

aprovado, respeitando as recomendações do fabricante. 

f) Armazenar descartáveis a serem utilizados (pratos, formas, caixas) de maneira adequada 

em local limpo e seco; 

g) Intensificar a higienização de balanças, caixas vazadas ou monoblocos utilizados na 

recepção de alimentos. 

 Ressaltamos a importância de que todos os entregadores sigam as orientações de higiene ao 

realizarem a entrega dos gêneros, incluindo o uso de boné ou touca, máscara individual, 

higienização das mãos com álcool 70% antes de iniciar a entrega, respeitando o espaço de 

distanciamento mínimo de 1,5m. 

 

⮚   Distribuição dos gêneros alimentícios 

a) Os utensílios e recipientes devem ser lavados e desinfetados com álcool 70% antes do 

início da distribuição dos alimentos, a cada turno e sempre que se fizer necessário. 

b)  Os manipuladores devem estar paramentados com o uniforme completo, além de 

utilizar máscara de tecido, jaleco, boné ou touca e luvas descartáveis durante toda a 

distribuição das refeições. A máscara viseira “face shield” deve ser usada durante o 

porcionamento das refeições e no contato com o público. Caso as refeições sejam fornecidas 

em material descartável, estas deverão ser descartadas pelo próprio usuário em local 

designado. Se os utensílios e recipientes forem reutilizáveis, os profissionais devem colocar 

luvas de proteção para o seu recebimento após usados. Em seguida, é necessário realizar a 
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lavagem manual dos utensílios com água e sabão e a desinfecção com álcool 70%; 

c) Recomendamos o uso de talheres, marmitas e copos descartáveis para a distribuição 

segura das refeições. E também, a obrigatoriedade e utilização de dispensadores de água no 

lugar dos bebedouros; 

d) Deve-se evitar o uso de aparelhos de ar condicionado, visto que é importante manter 

uma boa circulação e renovação de ar nos refeitórios e em outros locais de distribuição de 

refeições, mantendo sempre as portas e janelas abertas para deixar o ambiente arejado com 

proteção a vetores e pragas urbanas; 

É recomendado que um profissional seja designado como monitor para acompanhar a 

distribuição das refeições, para monitorar o cumprimento da rotina de higienização das mãos 

pelos usuários (estudantes e profissionais) e para o controle de acesso ao refeitório quanto ao 

número de pessoas. O monitor deve utilizar no mínimo máscara de tecido e higienizar as 

mãos frequentemente. 

e) Para garantir a saúde dos usuários deve-se disponibilizar álcool 70% em locais de fácil 

acesso nos refeitórios e cantinas. Caso a alimentação escolar seja realizada em sala de 

aula, recomenda-se que as carteiras respeitem o distanciamento mínimo de 1,5 metros; 

f) Caso a creche/escola forneça todas as refeições, solicitar aos responsáveis para não 

enviar gêneros alimentícios para a unidade de ensino. Quando a unidade não fornecer as 

refeições, todas as embalagens que acondicionam os alimentos trazidos pelas crianças deverão 

ser higienizadas; 

g) Nos serviços de buffet o manuseio da refeição deve ser feito, obrigatoriamente por um 

funcionário, utilizando os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários (gorro ou 

touca e máscara). O autosserviço (sistema self-service) está PROIBIDO. O fluxo deve ser 

ordenado de modo a evitar cruzamento e aglomeração; 

h)  Providenciar proteção adequada do equipamento de buffet (mesas, balcões, pistas e 

outros equipamentos e móveis onde os alimentos são oferecidos aos alunos e/ou funcionários, 

providos de protetores salivares, que funcionarão como barreira física para garantir a proteção 

dos alimentos); 

i) Os talheres devem ser embalados individualmente. 

j) As mamadeiras, bicos, copos dosadores e chupetas devem ser identificados por crianças 

e higienizados corretamente com detergente neutro e produto saneante específico. 

k) Retirar todo material que pode ser compartilhado ou tocado por diferentes pessoas, 

como objetos de decoração, guardanapos, recipientes com sachês, entre outros, para não se 

tornarem fontes de contaminação e facilitar a higienização; 

l) Os usuários deverão ser orientados a circularem sempre utilizando máscara e retirá-las 
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somente na mesa para a refeição, NUNCA as colocando sobre a mesa. O acondicionamento 

das máscaras deve ser feito em sacos de papel ou plástico, mantendo-as guardadas na bolsa ou 

bolso. Recomenda-se que a máscara seja substituída ao término da refeição; 

m)  As pequenas refeições, como desjejum e lanche, poderão ser fornecidas, 

opcionalmente, na sala de aula; 

n) Para as crianças que não utilizam o refeitório, mas dependem do cuidador para se 

alimentar: a oferta da refeição deverá ocorrer a cada 1 criança por cuidador; 

o) A higienização das mãos deverá ser realizada pelo cuidador antes da oferta de 

alimentação para a outra criança; 

p) O mobiliário utilizado para a oferta de alimentação à criança deverá ser higienizado 

antes de ser utilizado por outra criança; 

q)  Armazenar os utensílios, preferencialmente, de maneira individual para cada criança. 

r) O porcionamento da refeição (almoço e jantar) deverá ser realizado na presença do 

aluno no refeitório; 

Deve-se limitar o acesso ao refeitório ao número de assentos disponíveis, a partir da 

reorganização do espaço, em modo diagonal de ocupação, sempre evitando a formação de 

filas e aglomerações. Outras possíveis soluções para não formar aglomerações são: 

✔ Ampliar horário de distribuição; 

✔ Planejar novos locais/espaços como refeitório; 

✔ Fracionar em turnos; 

✔ Evitar o manuseio livre dos talheres de servir (os pratos deverão ser montados 

exclusivamente pelos merendeiros);  

✔ Retirar das mesas de refeições objetos que possam ser potenciais veículos de 

contaminação como porta-guardanapos, entre outros. 

Por fim, é importante salientar a necessidade de limpeza frequente e desinfecção das mesas e 

bancos dos refeitórios com álcool 70%, tanto nos horários que antecedem a distribuição das 

refeições quanto após cada turno de uso. 

 

⮚  A higiene das superfícies 

O vírus pode persistir no ambiente por poucas horas ou por vários dias, a depender da 

superfície, da temperatura e da umidade. Assim, é importante que os cuidados com a higiene 

sejam redobrados nos espaços destinados à preparação dos alimentos principalmente, pois o 

vírus é eliminado pela higienização ou desinfecção. 

 Desse modo, alguns procedimentos devem ser adotados diariamente: 

a) Higienizar superfícies (bancadas, mesas de apoio) e utensílios (pratos e talheres) antes 
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de iniciar o preparo e a distribuição das refeições, sempre que achar necessário e 

habitualmente ao término do serviço seguir o manual de boas práticas; 

b) Limpar e desinfetar frequentemente cadeiras, maçanetas, portas de geladeiras, freezer, 

banheiros de funcionários, entre outros, com solução de hipoclorito de sódio na proporção 

(uma parte de água sanitária para nove partes de água); 

c) Higienizar as superfícies e os utensílios após a manipulação de carnes cruas ou vegetais 

não lavados; 

d) Tomar cuidado para não contaminar os alimentos com os produtos sanitizantes 

utilizados para higienização ou desinfecção; 

e) Promover a constante higiene das mãos; 

f) Disponibilizar, nas dependências da cozinha e do refeitório, os Procedimentos 

Operacionais Padrão- POP de: Higiene de Utensílios, Higiene do Ambiente, Higiene das 

Mãos e Etiqueta Respiratória e demais necessários. 

 

⮚ Preparação dos alimentos 

 Seguir todas as determinações das legislações sanitárias aplicáveis e das unidades públicas e 

também o Plano de Ação de Boas Práticas para Manipulação de Alimentos em conformidade 

com Resolução RDC 216/2004 e Resolução RDC 275/2002- ANVISA, adaptado para o 

período da pandemia de COVID-19, a fim de orientar os diretores escolares e os profissionais 

que atuam na preparação e distribuição dos alimentos nas escolas. 

a) Higienizar as superfícies adequadamente antes do início do processo de trabalho; 

b) Antes de iniciar o pré-preparo e preparo dos alimentos, os colaboradores devem 

sempre higienizar as mãos de modo correto, com frequência adequada, que pode ser 

sinalizada através de alarmes temporários ou outra forma adotada pelos responsáveis do 

estabelecimento; 

c)  Higienizar frutas, verduras e legumes utilizando hipoclorito de sódio (1 colher de 

sopa para 1 litro de água durante 20 minutos) ou produto saneante aprovado, respeitando as 

recomendações do fabricante. 

 

4.7. Peculiaridades da Educação Infantil  

O retorno das crianças público-alvo da Educação Infantil aos estabelecimentos de ensino 

requer atenção especial e exige integração dos profissionais e das famílias para que as 

orientações e informações sejam compartilhadas de forma eficiente. 

O contato dos profissionais da educação com as crianças dessa faixa etária é de muita 

proximidade, o que exige redobrar os cuidados já elencados.  Já a participação direta das 
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famílias nesse período de retorno é condição primordial para garantir o sucesso da adaptação 

de todos às novas regras de convivência. 

Desse modo, deve ser mantida comunicação direta, aberta e clara com as famílias sobre o 

momento do retorno, suas implicações, exigências e riscos, possibilitando que elas decidam 

com mais cautela sobre permitir ou não o retorno de suas crianças. É importante ouvir e sanar 

suas dúvidas e anseios, transmitindo sempre informações atualizadas e de fontes oficiais sobre 

a pandemia, a fim de evitar a proliferação de informações inverídicas e calamitosas. 

Conforme determina a Lei municipal nº 8.864/2028, deve-se apresentar o cartão de vacina das 

crianças atualizado e orientar famílias que necessitem de assistência social a procurar o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do território e as Unidades de Saúde 

referência no território. 

 

Embora não sejam consideradas como grupo de risco prioritário, as crianças não são imunes 

ao vírus. Muitas são assintomáticas, outras apresentam sintomas leves, mas algumas podem 

apresentar um quadro mais grave. Aspectos clínicos relevantes em crianças e adolescentes. O 

espectro da apresentação clínica na infância e adolescência é amplo e inclui uma miríade de 

sinais e sintomas com envolvimento de órgãos e sistemas variados, desde a forma 

assintomática até uma apresentação muito grave como a Síndrome Multissistêmica 

Inflamatória da Criança (MIS-C) — que requer hospitalização e cuidados intensivos — e 

raramente o óbito.  

Fonte: Fiocruz, adaptado a CONSED, 2020.  

O distanciamento físico impôs a ausência de ações fundamentais, sobretudo para esse 

segmento da Educação Básica: a presença física, a interação, a dimensão dialógica, o contato 

visual, as trocas. Embora estejam ocorrendo esforços individuais e coletivos para viabilizar 

formas de aprendizagens, nesse período de afastamento, continuamos a defender a ideia de 

que a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica (LDB, BRASIL, 1996), deve 

proporcionar a integração entre os aspectos emocionais, físicos, cognitivos, afetivos e sociais 

das crianças, e, principalmente, garantir a elas as interações e brincadeiras, eixos estruturantes 

das práticas pedagógicas presentes nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  

Infantil  (DCNEI,  BRASIL, 2010).  

 

É sabido que no brincar as crianças potencializam-se como sujeitos e expressam suas 

representações sobre o mundo. Partindo do princípio que o brincar é uma experiência 

fundamental no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, cabe-nos, neste 

momento, pensar modos de garantir esse direito sem descuidar da garantia à saúde e à vida. 
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Quando se fala de Educação Infantil, a atenção deve ser redobrada. Nesse sentido, algumas 

estratégias são recomendadas. 

a) Rever o quantitativo de crianças por turno e por metro quadrado dos espaços destinados 

às atividades, assim como banheiros, parques etc., respeitando o que determina a Deliberação 

CME nº 02/2016, alterada pela Deliberação CME nº 04/2017 e as atuais normas sanitárias de 

distanciamento. 

t) Reorganizar horários de entrada e saída dos estudantes de modo alternado, considerando 

agrupamentos por faixas etárias, e sinalizar a calçada, a fim de evitar aglomeração; 

u) Utilizar recursos lúdicos para sinalizar as rotas a serem seguidas pelas crianças, para 

ensiná-las sobre as distâncias que precisam respeitar e sobre bons hábitos de saúde e de 

higiene; 

v) Organizar kits, caixas ou sacolas transparentes individuais contendo materiais para 

atividades manuais e brinquedos para cada criança, evitando-se o compartilhamento dos 

objetos; 

w) Uso de máscaras de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria: O uso de máscara é 

contraindicado para crianças com menos de dois anos de idade e para aquelas que apresentem 

dificuldade em removê-la, sendo recomendável para as demais crianças de até cinco anos de 

idade;  

f) Entre os seis e onze anos de idade, deve-se considerar, antes de se determinar o uso: a) a 

intensidade da transmissão do vírus na região; b) os costumes e crenças relacionados aos 

contatos sociais na região, sobretudo entre crianças; c) a compreensão pelas crianças sobre a 

necessidade do uso e a possibilidade de supervisão por um adulto; d) o impacto do uso de 

máscara na aprendizagem. 

g) Crianças e jovens com doze anos ou mais de idade devem seguir as diretrizes nacionais de 

uso de máscara para adultos priorizar os espaços ao ar livre para as atividades pedagógicas em 

pequenos grupos, mantendo o distanciamento mínimo recomendado de 1,5 metros; 

h) NÃO levar nenhum brinquedo e nenhum tipo de objeto de casa para escola e vice-versa; 

i) Para as escolas da rede municipal de ensino ampliar o alcance e o impacto das ações do 

Programa Saúde na Escola (PSE) e sempre que possível estendendo o alcance para as demais 

redes de ensino, relativas aos estudantes e suas famílias, diante à necessidade de ofertar e 

facilitar o acesso a informações de cunho educativo, relacionados à prevenção e ao controle 

da transmissão dos casos suspeitos e confirmados do Coronavírus (COVID-19); 

j) Oferecer uma maior rotina de higienização das áreas comuns; 

k) Considerar que a movimentação dos grupos ficará restrita à sala de referência e aos pátios 

abertos, levando em conta uma organização que evite o encontro dos grupos durante 
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brincadeiras e atividades; 

l) Disponibilizar para uso somente brinquedos que possam ser lavados e higienizados com 

água, sabão e com álcool 70%, lembrando que a higienização deverá ocorrer antes e após as 

brincadeiras; 

m) Estabelecer que os livros de literatura infantil, de tecido, plástico e pano sejam 

manuseados e exclusivamente pelos professores; 

n) Servir as refeições sempre que possível na sala de referência dos grupos, para evitar 

aglomeração; 

o) Informar aos responsáveis que deverão buscar as crianças imediatamente, caso apresentem 

qualquer enfermidade; 

p) Reorganizar o horário de descanso das crianças, considerando a necessidade de nova 

disposição dos colchonetes (as crianças poderão ser posicionadas de forma alternada, 

invertendo o direcionamento de pés e cabeça), manter o distanciamento mínimo de 1,5m bem 

como sua higienização antes e depois do uso; 

q) Informar aos responsáveis que as crianças não poderão frequentar a escola caso 

apresentem os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça, tosse, cansaço, coriza, náusea, 

vômito, diarreia, perda de olfato e paladar, dor muscular, calafrio ou obstrução nasal; 

r) Elaborar plano de retorno local, considerando que as propostas pedagógicas devem levar 

em conta o bem-estar das crianças, suas demandas emocionais, físicas, sociais e cognitivas, 

ajudando-as a compreender a importância do cuidado de si e dos outros; 

s) Contemplar, acolher e planejar ações na escola a partir das narrativas das crianças, seus 

olhares, seus sentimentos acerca das alterações das suas rotinas e ouvir suas opiniões e 

sugestões; 

t) Considerar como essencial as interações que as crianças estabelecem com os adultos e com 

seus pares, pois são a base para sua aprendizagem e desenvolvimento; 

u) Limitar as atividades esportivas (Educação Física/Recreação), priorizando aulas ao ar livre 

e com o mínimo de alunos possíveis, evitando assim, aglomerações que possam aumentar o 

risco de contágio, observando os protocolos das Regras da Vida e Fase da Cor que o 

Município se encontra. 

v) O tempo máximo de permanência não deve exceder as 8 horas diárias respeitando a 

frequência presencial de no máximo três vezes na semana até que se possa ter outras 

recomendações em função do comportamento da pandemia. 

4.8. Peculiaridades da Educação Especial/Inclusiva 

a) Avaliar a disponibilidade de pessoas, infraestrutura e recursos para o atendimento às 

medidas de higiene e segurança sanitária dos alunos que necessitarem desse serviço; 
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b)  Envolver as famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer-lhes 

informações qualificadas sobre como se dará esse processo; 

c)  Incluir os profissionais de apoio ao estudante com deficiência no acesso aos EPIs e 

planejar capacitação que contemple as especificidades dos cuidados com esses estudantes; 

d)  Destacar profissional capacitado para auxiliar crianças e jovens com deficiência que 

apresentam dificuldades ou impossibilidade para a execução da lavagem ou desinfecção 

adequada das mãos; 

e)  Providenciar máscaras transparentes para os alunos com deficiência auditiva e para os 

profissionais que interagem com esses estudantes, a fim de garantir a leitura labial; 

f)  Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras 

para os alunos com deficiência ou transtorno do espectro autista, dando ênfase às medidas de 

higiene e distanciamento físico; 

g)  Prover apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene 

pessoal e de desinfeção de seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, próteses, 

regletes, punções, bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes, próteses auditivas e 

corporais, entre outros; 

h)  Orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam 

essas rodas, a lavar as mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar luvas 

descartáveis e ter sempre álcool 70% à disposição ou mesmo usar lenços umedecidos 

antissépticos; 

i)  Autorizar o acompanhamento por cuidador ou outro profissional de apoio, desde que 

este não apresente nenhum sintoma de COVID-19 e siga rigorosamente as medidas de 

segurança implementadas pela escola para os demais profissionais da instituição; 

j)  Garantir a acessibilidade do transporte escolar ao estudante com deficiência, tomando-

se as medidas de segurança e distanciamento já mencionadas. 

 Embora estejam enumeradas aqui algumas ações, vale dizer que as Unidades de 

ensino podem elencar outras em seus Planos de Ação Projetos Políticos-Pedagógicos, de 

acordo com suas peculiaridades e ordenamentos 
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5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO  

5.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)  

a) aluno (a) - máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver 

úmida e/ou suja) – observando a contraindicação para crianças com idade inferior a 2 anos, e 

álcool 70% disponível no ambiente; 

b) professor (a) - máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver 

úmida e/ou suja), protetor facial (face shield), e álcool 70% disponível no ambiente; 

c) profissionais de apoio na Educação Especial/Inclusiva - máscara tripla camada (deve ser 

trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida e/ou suja), protetor facial (face shield) e 

álcool 70% disponível no ambiente; 

d) Auxiliares de creche e profissionais de apoio - máscara tripla camada (deve ser trocada a 

cada 4 horas ou assim que estiver úmida e/ou suja), protetor facial (face shield) e álcool 70% 

disponível no ambiente; 

e) diretor (a) - máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver 

úmida e/ou suja), protetor facial (face shield) e álcool 70% disponível no ambiente; 

f) bibliotecário (a) e professores que atuam na Sala de Leitura - máscara tripla camada 

(deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida e/ou suja), protetor facial (face 

shield), álcool 70% disponível no ambiente e luvas descartáveis; 

g) secretário (a)/ auxiliar de secretaria - máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 

horas ou assim que estiver úmida e/ou suja), protetor facial (face shield) e álcool 70% 

disponível no ambiente; 

h) profissional responsável por aferir a temperatura dos alunos - máscara tripla camada 

(deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida e/ou suja), protetor facial (face 

shield), álcool 70% disponível no ambiente e luvas descartáveis; 

i) encarregado (a) da limpeza - máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou 

assim que estiver úmida e/ou suja), protetor facial (face shield), proteção ocular (quando não 

houver disponibilidade de protetor facial), álcool 70% disponível no ambiente, avental 

impermeável de mangas longas, luvas de proteção descartáveis e botas ou sapatos 

impermeáveis; 

j) merendeira - máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver 

úmida e/ou suja), protetor facial (face shield), álcool 70% disponível no ambiente, touca 

descartável e luvas de proteção descartáveis; 

k) porteiro (a) - máscara tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver 
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úmida e/ou suja), protetor facial (face shield), álcool 70% disponível no ambiente; 

ATENÇÃO: ESTES EPI´S DEVEM SER FORNECIDOS AOS 

SERVIDORES/COLABORADORES, PELO EMPREGADOR. 

 

  ATENÇÃO: As máscaras devem ser confeccionadas conforme as Orientações Gerais – 

Máscaras Faciais de Uso Não Profissional – ANVISA -2020. 

 

5.2. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) 

Além dos EPIs, recomenda-se o uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), que são 

dispositivos ou sistemas, de âmbito coletivo, destinados à preservação da integridade física e 

da saúde de um grupo, nas seguintes situações: 

a) Para higiene das mãos: 

b) dispensadores de álcool 70%;  

c) dispensadores de sabonete líquido (O uso de sabão em barra está vedado); 

d) dispensadores de papéis toalha não reciclável; 

e) embalagem para descarte e armazenamento de máscaras.  

⮚ Para limpeza do ambiente: 

a) água sanitária;  

b) lixeiras de material que permitem desinfecção. 

⮚ Para monitoramento:  

a) termômetro (INFRAVERMELHO). 

⮚ Para segurança coletiva: 

a) fitas/adesivos para delimitar o distanciamento recomendado; 

b) evitar o uso de celulares; 

c) não partilhar dispositivos (telefones e materiais). 

44 



 

d) não partilhar dispositivos (telefones e materiais). 
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6. REORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 

  

A fim de concretizar os estudos de retomada das atividades, cada rede de ensino deverá 

reorganizar e/ou adequar seu calendário letivo anual, sua proposta curricular para o período 

emergencial e suas práticas pedagógicas, observando-se as normativas vigentes, as diretrizes 

do CONSED (2020) para elaboração de protocolo de retorno às aulas presenciais e os 

protocolos sanitários já citados. 

  Além das aulas regulares, as atividades presenciais que podem ser ofertadas são:  

a) atividades de reforço e recuperação da aprendizagem;  

b) acolhimento emocional;  

c) orientação de estudos e tutoria pedagógica;  

d) plantão de dúvidas;  

e) avaliação diagnóstica e formativa;  

f) atividades esportivas e culturais, desde que previamente definidas em documento próprio 

e/ou autorizadas pelo Poder Executivo Municipal quando for o caso;  

g) utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da escola para estudo e 

acompanhamento das atividades escolares não presenciais. 

 

6.1. Calendário escolar 

 De acordo com os Art. 23, 24 e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), inscrita com o n. º 9.394/1996, a Medida Provisória n. º 934/2020, o Parecer 

n. º 05 e nº 11/2020 do Conselho Nacional de Educação (CNE), a Resolução CNE/CP Nº 

02/2020 e as propostas para a organização do calendário escolar de 2021 são: 

a) retomada do atendimento presencial, considerando a prévia anuência das autoridades 

sanitárias municipais; 

b) cumprimento das 800 horas letivas, com utilização de planos de estudos, ensino remoto 

e outras metodologias ativas que se mostrarem eficientes, de acordo com a legislação vigente. 

c) adequação do horário escolar diário presencial;  

d) funcionamento em sistema de rodízio organizado pela Equipe Gestora da unidade de 

ensino, garantindo o registro da frequência e da participação/interação do aluno, nas 

atividades escolares presenciais ou remotas. 

e) No ano de 2020, o contexto da pandemia da COVID-19 nos trouxe uma nova realidade 

e houve a necessidade de readequação do currículo para garantir que as habilidades essenciais 

fossem desenvolvidas. Nesse novo contexto, os educadores tiveram uma nova oportunidade 
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de elencar e adaptar as habilidades, considerando a relevância para o desenvolvimento de suas 

principais potencialidades.  

 Portanto, o currículo para este tempo foi pensado tendo como princípio a revisão das 

capacidades fundamentais do ano de escolaridade anterior para garantir a consolidação das 

aprendizagens indispensáveis previstas para o ano vigente.   

 Na rede municipal de ensino, o que se propõe para 2021 é a readequação e consolidação 

dos Referenciais Curriculares 2020/2021, com a participação dos professores, como proposta 

de assegurar os direitos e objetivos de aprendizagem dos estudantes. 

 Salienta-se que esse currículo, após sua readequação, caracteriza-se como um norteador 

também para as atividades remotas, que precisarão existir, ainda que o atendimento presencial 

se concretize sem interrupções, tanto para complementação de carga horária, quanto para 

atender ao rodízio de alunos, quando for o caso, de acordo com as necessidades de 

distanciamento físico nos espaços escolares. 

 Em relação à Educação Especial/Inclusiva, o Plano Educacional Individualizado – PEI é 

o instrumento norteador da inclusão de pessoas com deficiência e de planejamento 

colaborativo entre a unidade de ensino, a família, a criança e o adolescente, devendo conter as 

habilidades que o aluno possui e as que devem ser estimuladas (acadêmicas, de vida diária, 

motoras e sociais), os conteúdos que serão trabalhados, os objetivos a serem alcançados em 

cada um deles, a metodologia, bem como os recursos que serão utilizados e o prazo para ser 

colocado em prática o que foi planejado. A avaliação contínua é essencial dentro desse 

processo, pois é a partir dela que se observará a necessidade de sua reestruturação, haja vista 

sua característica de atendimento às especificidades de cada aluno. Entretanto, devido ao 

período de pandemia, propõe-se que cada instituição de ensino, utilizando-se “excepcional e 

exclusivamente” de dados coletados das famílias acerca do desenvolvimento do aluno durante 

o atendimento remoto nos anos de 2020/2021, elabore, o Plano Educacional Individualizado - 

PEI com seus professores do ensino comum e com os professores especializados 

(AEE/Educação Especial), considerando ainda, sua necessidade de acessibilidade. 

 

6.2. Práticas pedagógicas 

Em termos específicos, há um vasto rol de SUGESTÕES disponíveis em sites especializados 

em educação e núcleos de estudos de universidades, QUE PODERÃO SER ACRESCIDAS 

DE OUTRAS IDÉIAS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS DE ACORDO COM A 

REALIDADE E PERFIL DE PÚBLICO DE CADA REDE DE ENSINO QUE COMPÕE O 

SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DADA A COMPLEXIDADE DE SE DEFINIR EM 

UM ÚNICO MANUAL TODAS AS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS QUE O ENSINO 
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HÍBRIDO NA PANDEMIA PERMITE BEM COMO LEVANDO EM CONTA ASPECTOS 

ESPECÍFICOS DE FAIXA ETÁRIA DE ALUNOS ATENDIDOS E SEGMENTOS DE 

ENSINO  DIVERSOS. 

a) Pode-se pensar na elaboração de apostilas impressas SEMPRE QUE FOR 

NECESSÁRIO para alcançar os estudantes que não dispõem de meios digitais para estudo, 

atendendo às necessidades da realidade das Unidades Escolares que não têm acesso às 

plataformas e / ou meios digitais;  

b) Além disso, cada rede de ensino possui material didático impresso e/ou digital 

diferenciado, seja de produção própria, comprado ou obtido através do PNLD no caso de 

redes públicas de ensino, que podem e devem ser difundidos e informados à sua respectiva 

comunidade escolar. 

c) Atividades remotas apresentam-se como uma alternativa para minimizar a defasagem de 

aprendizagem e como possibilidade de diminuir a reposição presencial ao término da situação 

de pandemia em que vivemos atualmente, assim como são adequadas para atender aos alunos 

impossibilitados para o contato educacional presencial, qualquer que sejam as razões de tal 

impedimento; 

d) Orientações dos professores das Salas de Recursos e/ou professores da Educação 

Especial, aos profissionais de apoio e corpo docente para elaboração de materiais, 

considerando as adaptações necessárias aos alunos com deficiência e / ou necessidades 

educacionais especiais; 

e) Utilização das estratégias de mediação entre professor e aluno; 

f) Disponibilização de plataformas digitais, correio eletrônico, redes sociais, chats, fóruns, 

diário eletrônico para mediação pedagógica; 

g) Garantir o registro das atividades pedagógicas ofertadas no ensino híbrido com 

objetivos de aprendizagem e projeção de carga horária destinada à sua realização, 

relacionando-as às atividades diárias; 

h) Acompanhamento da realização das atividades pedagógicas, através de contato com os 

responsáveis e alunos, considerando, também, a sua devolução, para o acesso a novos 

materiais; 

i) Atenção aos casos de alunos que não conseguirem participar, procurando fazer contato 

para informações e projeção de atendimento diferenciado de acordo com as necessidades do 

aluno; 

j) Poderão ser utilizadas pelo sistema híbrido atividades escolares não presenciais 

realizadas por meio de orientações impressas, estudos dirigidos, quizzes, vídeo aulas, áudio 

chamadas, videochamadas e outras assemelhadas, aulas digitais transmitidas ao vivo e /ou 
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previamente gravadas de acordo com sequências didáticas e planos de aula de cada rede de 

ensino. 

 

6.3. Avaliação   

Considera-se a importância da verificação da aprendizagem periódica como meio de 

diagnóstico da realidade educacional dos alunos, para nortear o planejamento.  

 Como forma de orientar as ações curriculares no período inicial de retorno, sugere-se 

que cada unidade escolar faça a avaliação diagnóstica dos alunos, a partir de diferentes 

instrumentos, de acordo com as especificidades de cada rede de ensino, etapa ou modalidade. 
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7. REFERÊNCIA DE SUPORTE SANITÁRIO ÀS ESCOLAS 

 

De modo a facilitar os fluxos e otimizar o diálogo entre as Unidades de Saúde e as escolas do 

território, foram criadas referências com relação às regiões entre as Unidades de Saúde e as 

Instituições de Ensino. Em breve, novas unidades de saúde estarão aptas ao atendimento a 

Covid-19. 

É importante destacar que estão sendo providenciados telefones institucionais para o contato 

com estas unidades. 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

As instituições de ensino deverão se adequar ao Plano de Retomada das Aulas Presenciais 

para início das atividades pedagógicas, elaborando o seu planejamento pedagógico e 

administrativo, para acompanhamento pelo CME e/ou Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência e Tecnologia e/ou Vigilância Sanitária, conforme as competências administrativas 

previstas na Legislação em vigor. 

Cada unidade de ensino do Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes fará 

checklist dos procedimentos relativos à biossegurança, primeiros socorros e infraestrutura que 

manterá sob sua guarda e apresentá-lo ao órgão competente sempre que for solicitado. 

As medidas de prevenção à saúde e para fins de evitar a disseminação e contaminação por 

COVID-19 sugeridas neste documento, deverão ser implementadas por todas as instituições 

de ensino em todas as redes que compõem o Sistema Municipal de Ensino do Município de 

Campos dos Goytacazes respeitadas as especificidades de cada rede previstas em lei. 

Os responsáveis pelos alunos poderão, a qualquer tempo, optar pelo ensino totalmente não 

presencial, ainda que a instituição de ensino esteja atendendo no modelo híbrido, solicitando 

através do preenchimento e assinatura de requerimento próprio para tal fim. 

No caso de descumprimento das regras estabelecidas neste Manual Operacional para 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por parte dos pais e/ou responsáveis dos alunos, o 

procedimento a ser adotado pelas instituições de ensino será após esgotadas as ações de 

entendimento e esclarecimento entre as partes, informar caso a caso ao Conselho Tutelar para 

que as devidas providências sejam adotadas. 
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9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA / MARCOS LEGAIS E 

CONSTITUCIONAIS 

 As ações estratégicas foram pautadas nos seguintes Marcos Legais, Normatizações e 

Diretrizes para a organização e possível retomada do ano letivo de 2021:  

a) Constituição Federal de 1988;  

b) Lei nº 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

c) Lei 13.005/2014 - Lei Plano Nacional de Educação; 

d) Resolução do CNE/CEB nº 5/2009 - Diretrizes de Nacionais Curriculares para a Educação 

Infantil (DCNEI);  

e) Manual de Biossegurança: Orientações para o Retorno das Atividades Presenciais nas 

Escolas- Programa Saúde na Escola- Campos dos Goytacazes/RJ obtido do site: 

https://www.pae-seduct-campos.com/manuais 

f) Deliberação CEE nº 376, de 23 de março de 2020; 

g) Medida provisória nº 934, de 01 de abril de 2020; 

h) Parecer CNE/CP nº 005/2020 - Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade 

de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

i) o Parecer CNE/CP nº 9/2020, homologado em 09/07/2020, que reexamina o Parecer 

CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 

cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima 

anual, em razão da Pandemia da COVID-19; 

j) Parecer CNE/CP nº 011/2020 - Orientações Educacionais para a Realização de Aulas e 

Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia;  

k) "Diretrizes para o Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais" e Manual “Como voltar as 

atividades de educação infantil” - Recomendações aos Municípios no Planejamento para a 

retomada no Contexto da Pandemia de COVID-19, 2020 - Conselho Nacional de Secretários 

de Educação (CONSED); 

l) Guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de 

educação básica - Ministério da Educação - MEC; 

m) Recomendações para a execução do programa nacional de alimentação escolar no retorno 
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presencial as aulas durante a pandemia da COVID-19: Educação alimentar e nutricional e 

segurança dos alimentos - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE- PNAE;  

n) Manual de Biossegurança para Reabertura das Escolas no Contexto da COVID-19, versão 

1.0, 2020 - Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); 

o) Portaria GM/MS nº 3.523/1998 - Ministério da Saúde; 

p) Nota Técnica 22/2020/SEI/COSAN/GHC OS/DIRES “ Recomendações e alertas sobre 

procedimentos de desinfecção em locais públicos durante a pandemia de Covid-19”, 

Orientações Gerais- Máscaras Faciais de uso Não Profissional, 2020, Nota Técnica  

47/2020/SEI/COSAN/GHC OS/DIRES/ANVISA", Nota técnica 01/2018 

GVIMS/GGTES/ANVISA “Orientações Gerais para Higiene das Mãos em Serviços de 

Saúde”, Nota Técnica nº 49/2020/SEI/GIALI/GGFIS/DIRE4/ANVISA Orientações para os 

serviços de alimentação com atendimento direto ao cliente durante a pandemia de Covid-19, 

Resolução RDC 216/2004 “ Boas Práticas em Serviços de Alimentação”, Resolução RDC 

275/2002" Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais 

Padronizados”, Resolução RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003 e Resolução RDC 222/2018“ 

Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos” - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA);  

q) “Manual de Medidas de Prevenção e Controle da Infecção por Vírus Respiratório 

Recomendadas para a Retomada das Atividades das Escolas de Ensino Fundamental e Médio 

e de Jovens adultos do Estado do Rio de Janeiro” - Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ) - 

Superintendência de Vigilância Sanitária (SUVISA-RJ);  

r) Nota de alerta” o Uso de Máscara faciais em tempo de COVID-19 por crianças e 

adolescentes: Uma proposta inicial, 29 de maio 2020 - Sociedade Brasileira de Pediatria-; 

s) Plano Nacional de Educação: LEI N° 13.005/2014  

t) Plano Municipal de Educação: Lei nº 8.653, de 11 de junho de 2015 

u) Protocolo de Retorno Seguro para Creche e Escolas elaborado pela Subsecretaria de 

Atenção Básica, Vigilância e Promoção de Saúde disponível no portal 

https://www.campos.rj.gov.br/ Regras da Vida. 
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11.  ANEXOS 

11.1- Formulário para notificação de casos suspeitos e/ou confirmados na unidade de 

ensino à Vigilância Epidemiológica Municipal. 

 

  

58 



59 



11.2- Modelo de declaração para não participação do estudante no modelo híbrido. 

 

 

  

60 



11.3- Declaração de Isolamento Domiciliar aos maiores de 60 anos. 
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11.4- Termo de Responsabilidade da Unidade Escolar. 
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11.5- Termo de Responsabilidade para pais e responsáveis. 
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11.6- Portarias. 

Diário Oficial Eletrônico de 11 de Junho de 2021 - Edição - 865  - Página 2 - Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO) 

PORTARIA Nº 020/ 2021 

DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MANUAL OPERACIONAL DO ENSINO 

HÍBRIDO COMO REFERÊNCIA PARA AS ESCOLAS QUE COMPÕEM O SISTEMA 

MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que  

lhe são conferidas pela legislação em vigor e,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 7947/2007, que dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Ensino do Município de Campos dos Goytacazes;  

CONSIDERANDO o início da implantação do modelo de ensino híbrido no Município de 

Campos dos Goytacazes,  

CONSIDERANDO a portaria nº 07/2021 que criou comissão para elaboração do Manual  

Operacional do Ensino Híbrido na Pandemia. 

RESOLVE:  

Art. 1º - Disponibilizar o Manual Operacional do Ensino Híbrido na Pandemia que deverá ser 

utilizado como referência pela instituição de ensino que desejar ofertar o modelo de ensino 

híbrido no Município de Campos dos Goytacazes. 

Parágrafo único: O Manual Operacional de Ensino Híbrido na Pandemia encontra-se 

disponível no site do Programa de Aprendizagem Eficiente - PAE com acesso através do 

endereço eletrônico: https://www.pae-seduct-campos.com/ensino-hibrido 

Art. 2º - Para aderir ao Modelo de Ensino Híbrido, além de estar apto de acordo com os 

critérios da vigilância sanitária, será necessário baixar e preencher o formulário anexo, que 

encontra-se disponível no site do PAE, com acesso através do endereço eletrônico: 

https://www.pae-seduct-campos.com/ensino-híbrido, e enviá-lo após preenchido e assinado 

para o e-mail: ensinohibrido.seduct@edu.campos.rj.gov.br. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições  

em contrário.  

MARCELO MACHADO FERES 

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Matrícula – 40.743 
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Diário Oficial Eletrônico de 11 de Junho de 2021 - Edição - 865  - Página 3 - Secretaria 

Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - Portaria Seduct Nº 0026/2021 

DISPÕE SOBRE PLANO MUNICIPAL DE ENSINO HÍBRIDO SEGURO NO MUNICÍPIO 

DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E NORMATIZA OS PROCEDIMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA ADESÃO E OFERTA PELAS UNIDADES ESCOLAS PÚBLICAS 

E PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela legislação em vigor e,  

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 7947/2007, que dispõe sobre o 

Sistema Municipal de Ensino do Município de Campos dos Goytacazes; 

CONSIDERANDO o início da implantação do modelo de ensino híbrido no Município de 

Campos dos Goytacazes, 

CONSIDERANDO a Portaria nº 07/2021 que criou comissão para elaboração do Manual 

Operacional do Ensino Híbrido na Pandemia. 

CONSIDERANDO a Portaria nº 0022/2021 que dispõe sobre a utilização do manual 

operacional do ensino híbrido como referência para as escolas que compõem o sistema 

municipal de ensino do município de Campos dos Goytacazes. 

CONSIDERANDO o Decreto 073/2020 dispõe sobre o prazo de suspensão das aulas na rede 

municipal de ensino, como medida necessária à redução do contágio pelo covid-19 - 

coronavírus. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 0193/2021 que altera o Decreto nº 159/2021, que dispõe 

sobre o nível e a fase que o município se encontra no plano de retomada de atividades 

econômicas e sociais, como meio de combate à disseminação do coronavírus (Covid-19). 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 717/2021 - CGPNI/DEIDT/SVS/MS do Ministério da 

Saúde. 

CONSIDERANDO a deliberação conjunta ad referendum CIB RJ nº 02 de 25 de maio de 

2021. 

CONSIDERANDO a Lei nº 9.040, de 04 de março de 2021, que estabelece prioridade de 

vacinação para Covid-19 aos profissionais que atuam na educação básica no Município de 

Campos dos Goytacazes 
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RESOLVE criar o Plano Municipal de Ensino Híbrido Seguro, nos termos abaixo: 

CAPÍTULO I 

DO PLANO MUNICIPAL DE ENSINO HÍBRIDO SEGURO 

Art. 1º - O Plano Municipal de Ensino Híbrido Seguro visa normatizar a oferta do ensino no 

modelo híbrido nas unidades escolares, condicionado à vacinação prévia dos trabalhadores da 

educação, que atuam diretamente na linha de frente nas unidades escolares públicas e privadas 

do município de Campos dos Goytacazes. 

Parágrafo único - no âmbito desta portaria, entende-se por ensino no modelo híbrido aquele 

que combina atividades escolares presenciais e não presenciais para os estudantes, 

envolvendo a mediação tecnológica síncrona ou assíncrona. 

Art 2º - O Plano Municipal de Ensino Híbrido Seguro se inicia na Educação Básica, a partir 

da oferta da Educação Infantil, ampliando, gradativamente, para o Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Ensino Superior. 

Art 3º - Do total de vacinas recebidas, será destinado, periodicamente, pelo município, 20% 

aos trabalhadores da educação, até que haja a imunização de todos. 

Art 4º- O Município destinará vacinas para até 27 trabalhadores da educação, por unidade 

escolar, iniciando pelos trabalhadores que atuam na linha de frente da educação. 

Art 5º - Devido à escassez de vacinas, a operacionalização da vacinação dos referidos 

trabalhadores se dará de modo escalonado, mediante processo seletivo, até que sejam 

alcançadas todas as unidades e profissionais. 

Art 6º - Cada unidade escolar indicará para vacinação, inicialmente, até 20 professores,  

visando ao atendimento diário de até 20 turmas. 

Art 7º - Nas três primeiras semanas de aula nesse modelo, as turmas poderão ter até 07 (sete) 

alunos, respeitando-se o distanciamento entre os estudantes. 

Parágrafo único - Com base nos dados epidemiológicos monitorados pela Secretaria de Saúde 

e cumprido o Manual Operacional do Ensino Híbrido na Pandemia, as unidades escolares 

poderão ampliar o número de estudantes a partir da quarta semana de aula. 

CAPÍTULO II 

DO PROCESSO SELETIVO DAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS E  

PRIVADAS PARA A VACINAÇÃO DOS SEUS PROFISSIONAIS 
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Art. 8º - As unidades escolares para aderir ao Modelo de Ensino Híbrido, deverá enviar para o 

e-mail: ensinohibrido.seduct@edu.campos.rj.gov.br os seguintes documentos: 

I - protocolo de solicitação de visita da Vigilância Sanitária para obtenção do “Checklist 

Covid”; 

II - obter e preencher o formulário que se encontra no link: https://www.pae-

seductcampos.com/ensino-hibrido; 

III - Listagem dos trabalhadores da educação selecionados pela unidade escolar para 

vacinação que se encontra no link: https://www.pae-seduct-campos.com/ensino-hibrido 

Art 9º - A seleção das escolas para receberem as vacinas será aleatória sempre que a 

quantidade de vacinas disponíveis for inferior ao número de escolas a serem atendidas. 

§1º - A Seduct utilizará o método de probabilidade proporcional ao tamanho (PPT) para a 

seleção aleatória das unidades escolares, levando em conta o número de estudantes que elas 

possuem. 

§2º - Os gestores das redes municipal e estadual poderão optar por método de seleção próprio. 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES P O D E R E X E 

C U T I V O 3 Nº 865 - Campos dos Goytacazes Sexta-feira, 11 de junho de 2021 

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em 

conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de  

Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado 

através do site www.campos.rj.gov.br 

Art 10 - O processo de vacinação se iniciará pelas unidades escolares de Educação Básica que 

oferecem a Educação Infantil. 

Art 11 - As unidades escolares públicas e privadas da Educação Básica, que não oferecem 

educação infantil, serão incluídas no processo de vacinação, quando mais de 50% das 

unidades com oferta de Educação Infantil tiverem sido selecionadas. 

CAPÍTULO III 

DA OFERTA DO ENSINO HÍBRIDO NAS UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS  

E PRIVADAS 

Art 12 - A oferta do ensino híbrido pelas unidades escolares públicas fica condicionada à 

aprovação do “Checklist Covid” emitido pela Vigilância Sanitária. 
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Art 13 - A oferta do ensino híbrido pelas unidades escolares privadas fi ca condicionada à 

aprovação do “Checklist Covid” e licenciamento sanitário emitidos pela Vigilância Sanitária. 

Parágrafo único - as unidades escolares privadas devem, ainda, estar aptas junto aos órgãos 

reguladores de cada nível e modalidade de ensino que pretendem ofertar. 

Art 14 - As unidades escolares deverão cumprir integralmente o Manual Operacional do 

Ensino Híbrido na Pandemia, que se encontra no link https://www.pae-seduct-

campos.com/ensino-hibrido. 

Art 15 - As unidades escolares públicas e privadas poderão iniciar a oferta do ensino no 

modelo híbrido, 21 dias após a primeira dose da vacinação dos trabalhadores da educação de 

cada unidade escolar. 

Parágrafo único - As unidades escolares que iniciarem a oferta do ensino no modelo híbrido 

pela Educação Infantil, somente poderão iniciar a oferta do Ensino Fundamental, pelo menos 

2 semanas após o início da Educação Infantil. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art 16 - A Vigilância Sanitária, o Conselho Tutelar e o Ministério Público, devidamente 

identificados, poderão realizar visitas de inspeção para verificar o cumprimento das regras 

definidas por este Plano. 

Art 17 - As unidades escolares integralmente atendidas com parte das doses a que se refere o 

art. 4º poderão ter as doses remanescentes destinadas aos trabalhadores da educação que 

atuam na Seduct, no Conselho Municipal de Educação e na Diretoria Regional da Secretaria 

Estadual de Educação. 

Art. 18 - Os pais e responsáveis pelos alunos, poderão optar por permanecer no modelo 

remoto, informando a unidade escolar sobre o desejo de não ser atendido no modelo híbrido. 

Art. 19 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

MARCELO MACHADO FERES 

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Matrícula – 40.743 
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