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DECRETO Nº 049/2021 – PMTS 

 

 

DISPÕE SOBRE O RETORNO PRESENCIAL DAS AULAS 

NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O SR. ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE, Prefeito Municipal de Terra Santa, Estado do Pará, 

no uso de suas atribuições legais de acordo com o Inciso IX do artigo 76 da Lei Orgânica 

Municipal e a Norma Constitucional vigente: 

 

CONSIDERANDO o Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades 

Presenciais nas Escolas de Educação Básica – MEC; 

 

CONSIDERANDO as recomendações para o Plano de Reabertura das Escolas nas Novas 

Gestões Municipais - Todos pela Educação; 

 

CONSIDERANDO o protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas 

Instituições Federais de Ensino, do Ministério da Educação, de junho de 2020 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP Nº 2, de 05 de agosto de 2021 que institui 

Diretrizes Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à 

presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário 

escolar; 

 

CONSIDERANDO as recomendações para a execução do PNAE no retorno presencial às 

aulas durante a Pandemia da Covid-19: educação alimentar e nutricional e segurança dos 

alimentos, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de outubro de 2020; 
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DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica determinado o retorno das aulas presenciais no âmbito da educação 

básica em todas as escolas municipais do Município de Terra Santa. 

 

Art. 2º. O retorno às atividades presenciais nas escolas municipais observará, entre 

outras, as seguintes diretrizes: 

I. O distanciamento Social; 

II. A nova disposição física das salas de aula; 

III. A reorganização dos horários de entrada, recreio e saída dos estudantes; 

IV. A sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância 

entre si; 

V. A redução do número de alunos no transporte escolar; 

VI. A marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação durante a 

hora do lanche; 

VII. A proibição de feiras, palestras, eventos esportivos, comemorações, etc.; 

VIII. As atividades de educação física, artes e correlatas realizadas mediante cumprimento 

do distanciamento de 1,5 m, preferencialmente ao ar livre. 

 

Art. 3º. Dentre outros procedimentos, as unidades escolares farão uso obrigatório das 

medidas abaixo: 

I. Aferição de temperatura na entrada da escola; 

II. Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas de Covid-19 na escola; 

III. Manter em atividades remotas os estudantes que fazem parte do grupo de risco; 

IV. Definir diretrizes de monitoramento de sintomas e isolamento; 

V. Criação da sala de acolhimento; 

VI. Implantação de cartazes e itens que esclareçam sobre a Covid-19. 

 

Parágrafo único. No cumprimento das medidas acima, qualquer suspeita de casos de 

Covid-19, deverá ser comunicada imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará: 

I. Máscaras de tecido para alunos e servidores; 

II. Garrafas para água para alunos e servidores; 

III. Equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais; 

IV. Pias e dispenseres de sabão nas entradas das escolas; 

V. Dispenseres com álcool em gel por todas as escolas. 

 

Art. 5º. O retorno das aulas presenciais nas escolas será de forma gradual, em etapas e 

com revezamento, composto por Aulas Presenciais, Remotas – Híbridas. 

§ 1º. O revezamento ocorrerá em dias alternados de ensino presencial, com a participação 

diária da metade da classe, que será dividida por ordem alfabética. 
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§ 2º. O estudante terá um dia de aula presencial e outro dia de atividades remotas, onde 

realizará as tarefas repassadas pelos professores, em casa. 

§ 3º. Os estudantes do ensino infantil não se enquadram nas disposições previstas nos 

parágrafos anteriores, motivo pelo qual terão apenas atividades presenciais, em dias alternados. 

 

Art. 6º. Os responsáveis pelos alunos poderão optar pelo retorno presencial às atividades 

escolares ou pela modalidade de ensino remoto. 

 

Parágrafo único. Após o início das atividades, o aluno poderá passar a qualquer momento 

do ensino presencial para o remoto, no entanto, do remoto para o presencial, deverá aguardar o 

prazo de até 15 dias, para a reorganização das turmas de acordo com os protocolos de 

distanciamento. 

 

Art. 7º. O retorno presencial ocorrerá de forma escalonada, de acordo com a condição 

epidemiológica do município, e com ocupação de 50% das estruturas físicas das salas de aula, 

respeitando-se o distanciamento de 1,5 metro, entre as cadeiras. 

 

Art. 8º. O transporte escolar deverá ocorrer com a redução de 50% da capacidade, 

devendo cada veículo observar e/ou dispor de: 

I. Álcool em gel a 70%; 

II. Tapetes com solução higienizadora; 

III. Distanciamento de um assento sim e outro não; 

IV. Desinfecção dos ônibus escolares; 

V. Janelas e alçapões devem ser abertos para melhor circulação do ar;  

VI. Treinamento de motoristas e monitores quanto ao protocolo sanitário; 

VII. Recomenda-se que no mínimo seja realizado 1 (uma) lavagem semanal.  

 

Art. 9º. O detalhamento completo das medidas que serão adotadas consta no Plano de 

Retorno às Aulas, que compõe o anexo único do presente Decreto. 

 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, por prazo indeterminado, 

revogando expressamente o Decreto nº. 003/2021. 
 

REGISTRE-SE. PUBLICA-SE. CUMPRA-SE. 

GABINETE DO PREFEITO DE TERRA SANTA - PARÁ, 17 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

 

 

 

 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 
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Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de 

24/12/1997, que no dia 17 de setembro foi publicado o DECRETO Nº 049/2021 no Quadro de Aviso 
da Prefeitura Municipal de Terra Santa e no site oficial da Prefeitura Municipal de Terra Santa 
(www.terrasanta.pa.gov.br). 
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ANEXO ÚNICO 

 
 

PLANO DE RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS  

 
2º SEMESTRE 

 
ANO LETIVO 2021  

 
 

Secretário de Educação 
Reginaldo Barbosa Gentil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERRA SANTA – PARÁ / 2021 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Após a Organização Mundial de Saúde afirmar que o mundo enfrenta uma pandemia 

causada pelo novo coronavírus, o COVID-19, autoridades de vários países começam a executar 

medidas que visam à contenção da doença em sua população. E em Terra Santa não foi diferente 

a suspensão temporária de aulas presenciais foi uma tentativa de minimizar a propagação da 

epidemia de coronavírus e reduzir o risco de contágio e proliferação do vírus na comunidade 

escolar.  
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Com o isolamento social, as escolas foram fechadas, o calendário escolar precisou se 

reajustar, mas principalmente pais e professores precisaram rever seus papéis, adequando-se à 

novas rotinas, às telas do celular ou computador, ao afeto compartilhado à distância, 

reaprendendo a aprender. Sabemos bem que, mesmo com todo o empenho no desenvolvimento 

das atividades remotas, nada substitui o olho no olho, o quadro, os corredores e a sala de aula. 

Agora estamos iniciando uma nova fase, onde poderemos estar um pouco mais pertos de 

forma híbrida. E com muita responsabilidade vamos retornar àquilo que sentimos falta e de uma 

nova forma, por isso mesmo será aos poucos. Todos terão que se adaptar às cadeiras um pouco 

mais afastadas, aos cumprimentos à distância, mas, principalmente, voltar a aprender com nossos 

professores da melhor maneira, compartilhando o aprendizado. 

Para garantir um retorno mais tranquilo possível, a Secretaria de Educação tem planejado 

e investido em protocolos de saúde e segurança em todas as escolas. Embasados no resultado de 

todo esse trabalho, apresenta-se o Plano de Retorno as Aulas Presenciais no Município de Terra 

Santa.  

Respaldados neste documento, esperamos conduzir uma educação voltada para o ensino 

aprendizagem, tendo como foco o desenvolvimento infantil das crianças e a priorização da 

aprendizagem do aluno. Nesse processo de retomada a colaboração entre a família e a escola será 

extremamente importante.  

 

JUSTIFICATIVA 

O ano letivo de 2021 teve início com aulas não presenciais (ensino remoto) durante o 

primeiro semestre no período de 03 de março a 30 de junho. Para o segundo semestre, a 

expectativa é retornar com as aulas semipresenciais (aulas presenciais e aulas remotas) com 

escalonamento de alunos, tendo como referência o Guia de Implementação de Protocolos de 

Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica - MEC, o documento de 

Recomendações para o Plano de Reabertura das Escolas nas Novas Gestões Municipais - Todos 

pela Educação, o Guia Prático para Gestores Educacionais - UNDIME/PA, o Plano de Retorno às 

Aulas Presenciais do Governo do Estado do Pará e considerando as orientações do Parecer Nº 

19/2020, a Resolução CNE/CP Nº 2 que institui as Diretrizes Nacionais orientadoras para a 

implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 2020 a serem adotados 

durante o estado de calamidade. 



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA 
CNPJ: 23.060.866/0001-93 

Rua Dr. Lauro Sodré, nº 527, Centro, Terra Santa, Pará – CNPJ: 23.060.866/0001-93 

Página 7 de 6 

 

 

O objetivo deste documento é apresentar os procedimentos que deverão ser adotados 

em cada unidade escolar para que todos os participantes da comunidade escolar possam ser 

informados, orientados e acompanhados quanto à aplicação dos protocolos visando garantir a 

segurança individual e coletiva e, assim, gerar um clima de bem-estar, favorecendo a convivência 

social. 

O sucesso deste processo de retorno exige o pleno engajamento de todos para que juntos 

possamos passar por mais este grande desafio que ora se apresenta. A palavra de ordem para este 

tempo é cuidado, e nos cuidaremos, diariamente, uns dos outros. Estaremos juntos nesse 

processo com muito diálogo, parceria e segurança. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
 Apresentar as orientações administrativas e pedagógicas para o retorno das aulas 

presenciais no município de Terra Santa. 

Específicos 
 Orientar às famílias e toda a comunidade escolar sobre os cuidados sanitários necessários 

para o retorno gradual das aulas presenciais; 

 Apresentar a proposta de retorno das aulas presenciais concomitante as atividades não 

presenciais; 

 Orientar professores e equipe gestora das escolas, os procedimentos a serem observados 

no planejamento das atividades de aula presenciais e remotas. 

 Monitorar o nível de aprendizagem dos alunos, propondo ações interventivas para 

minimizar o resultado da reprovação e evasão escolar. 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A construção deste plano de retorno ás aulas presenciais foi legalmente sustentada nos 

dispositivos legais que disciplinam e normatizam a Educação Escolar no País, nos protocolos de 

segurança e saúde propostos pelas autoridades sanitárias, bem como, tomou-se como referência 

os decretos e dispositivos governamentais e municipais conforme demonstração a seguir: 

1. Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); 

2. Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020; 

3. Pareceres CNE/CP números 5, 9, 11, 15, 16 e 19 de 2020, do Conselho Nacional de 

Educação; 
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4. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação; 

5. Portaria Conjunta MEC/MS nº 20, de 18 de junho de 2020; 

6. Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde; 

7. Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020; 

8. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; 

9. Resolução CNE/CP Nº 2, de 10 de dezembro de 2020; 

10. Resolução CEE/PA Nº 20, de 18 de janeiro de 2021; 

11. Plano de Retorno Gradual de Aulas do Estado do Pará; 

12. Planejamento de Retorno ás Aulas no Estado do Pará; 

13. Nota Técnica Nº 001 e 002 – SEMED Terra Santa; 

14. Orientações gerais – máscaras faciais de uso não profissional, da Anvisa, de 3 de abril de 

2020; 

15. Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas 

de Educação Básica – MEC; 

16. Recomendações para o Plano de Reabertura das Escolas nas Novas Gestões Municipais - 

Todos pela Educação; 

17. Guia Prático para Gestores Educacionais - UNDIME/PA; 

18. Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 13 de maio de 2020; 

19. Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de 

Ensino, do Ministério da Educação, de junho de 2020; 

20. Orientações para Retomada Segura das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação 

Básica no Contexto da Pandemia da Covid-19, do Ministério da Saúde, de setembro de 2020. 

21. Recomendações para a execução do PNAE no retorno presencial às aulas durante a 

Pandemia da Covid-19: educação alimentar e nutricional e segurança dos alimentos, do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, de outubro de 2020. 

22. Resolução CNE/CP Nº 2 que institui as Diretrizes Nacionais orientadoras para a 

implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 2020. 

23. Nota Complementar da Sociedade Brasileira de Pediatria de 26 de janeiro de 2021. 

24. Resolução CNE/CP Nº 2, de 05 de agosto de 2021 que institui Diretrizes Nacionais 

orientadoras para a implementação de medidas no retorno à presencialidade das atividades de 

ensino e aprendizagem e para a regularização do calendário escolar. 
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Assim, considerando os dispositivos legais e recomendações vigentes, a Secretaria de 

Educação espera que a implementação gradual deste plano atenda todas as etapas de ensino. 

 

PLANO DE RETORNO  

O escalonamento dos alunos, seguirá os protocolos de proteção e segurança, com regras 

e ações a serem aplicadas desde o acolhimento até a permanência dos alunos na unidade escolar. 

A volta às aulas inclui ações obrigatórias para todo o ambiente escolar, como uso de 

máscara, viseira, aferição de temperatura, higienização das mãos e superfícies, controle sanitário 

no uso dos banheiros, ventilação dos ambientes, monitoramento de alunos e servidores com 

sintomas da Covid-19, distanciamento social, entre outros, todos embasados pelos documentos 

orientadores do Ministério da Educação e da Saúde. 

 
QUANDO O (A) ESTUDANTE NÃO RETORNA? 

O retorno presencial do estudante à escola é optativo. Casos em que o (a) estudante não 

retorna: 

➢ Estudantes do grupo de risco; 

➢ Estudantes com deficiência (optativo). Verificar as condições do estudante, tendo em vista, 

a necessidade ou não de cuidador. 

➢ Crianças que apresentem febre (acima de 37,5 ºC), dor de garganta ou outros sintomas 

gripais (nariz escorrendo, tosse, espirro, etc). Apresentando qualquer um desses sintomas, 

a criança não deve ir à escola. 

 
MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

 Acolhimento aos docentes e demais funcionários  

Na semana que antecede o retorno presencial dos estudantes às escolas, deverão ser 

realizados momentos para o acolhimento dos professores e para a reflexão sobre o contexto da 

pandemia de Covid-19 em relação a toda a comunidade escolar. Deverão ser desenvolvidas 

atividades de capacitação/orientação dos professores, incluindo a divulgação de vídeos 

institucionais dos protocolos sanitários a serem utilizados por todos os profissionais das escolas e 

pelos alunos.  

Esse será o momento para, de forma coletiva e colaborativa, serem revisitados e 

reestruturados os planos de ensino, a partir das diretrizes de adequação curricular e dos 

resultados das avaliações diagnósticas, priorizando projetos interdisciplinares e por áreas de 
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conhecimento, no sentido de implementar o modelo híbrido, com e sem o uso de tecnologias, na 

alternância de atividades presenciais e não presenciais. 

 

 Acolhimento aos estudantes  

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

tendo em vista que os estudantes, assim como os demais profissionais que atuam na escola, 

passaram por adaptações emocionais, físicas, sociais e cognitivas que exigiram muito de cada um. 

Além disso, é comum que alguns, mais do que outros, tenham vivenciado ansiedade, medo, 

sensação de insegurança, desamparo e até o luto, o que pode impactar a vida emocional, 

financeira e as relações no núcleo familiar e social. Sendo assim, devem ser traçadas estratégias 

sensíveis e cautelosas, pautadas em EMPATIA, ESCUTA, PACIÊNCIA e ACOLHIMENTO, inclusive nas 

situações que exigem tempo para elaboração, como no caso do luto, por exemplo. O acolhimento 

aos estudantes também exige planejamento e deve ser compartilhado com a equipe de 

profissionais, para que toda a escola esteja alinhada com os princípios norteadores de escuta, 

acolhimento, paciência e empatia.  

A escola deve organizar uma atividade, seja por turma, ou de acordo com a dinâmica que 

melhor preferir, para trabalhar o assunto da pandemia com os alunos, não só visando à 

comunicação das diretrizes de biossegurança, mas também para ouvir sobre o que eles viveram e 

sentiram durante o distanciamento social, sobre os efeitos que persistem: de tristeza, medo ou 

outras preocupações. Compartilhar também BOAS EXPERIÊNCIAS (como se cuidaram, o que 

aprenderam, como se comunicaram), ações de RESILIÊNCIA, SOLIDARIEDADE e COMPAIXÃO 

também devem ser contadas, respeitando cada sujeito em suas possibilidades e particularidades, 

evitando causar constrangimentos.  

Portanto, esse momento deverá ser planejado e realizado pela equipe escolar, a partir da 

realidade local, com a efetiva participação e envolvimento dos alunos. Tendo como objetivo 

acolher, analisar os aspectos socioemocionais e potencializar o espaço de fala e escuta dos alunos. 

Deverá servir também para orientação sobre os protocolos de higienização e de convivência, o 

que deve ser reforçado insistentemente para o devido cumprimento. 

 

 Acolhimento à família  

Realização de um momento de acolhida aos pais por meio da “escuta” no qual os pais, 
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intermediados por uma dinâmica de sensibilização, obedecendo aos protocolos de 

distanciamento social e de segurança sanitária determinados pelos órgãos competentes, terão a 

oportunidade de expor e compartilhar seus sentimentos, suas dificuldades e também as boas 

situações vividas durante o distanciamento escolar. Processo esse que será mediado pelos 

gestores e coordenadores educacionais. Após o processo de escuta, serão apresentadas as novas 

regras estabelecidas pela escola e ministério da saúde para o retorno presencial dos estudantes à 

escola.   

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA SANITÁRIA 

Diante da possibilidade de retorno das aulas presenciais, atrelada ainda a necessidade de 

cumprimento das medidas de segurança, as escolas deverão adotar as seguintes medidas de 

prevenção ao novo corona vírus: 

 

 Distanciamento Social 

➢ Manutenção do distanciamento social; 

➢ Nova disposição física das salas de aula; 

➢ Organizar, se possível, mais de um ponto de acesso ao prédio; 

➢ Reorganizar os horários de entrada, recreio e saída dos estudantes; 

➢ No uso do banheiro, escalonar os horários de forma que as turmas usem os 

banheiros em momentos diferenciados, definindo a quantidade máxima de pessoas que podem 

utilizar o espaço ao mesmo tempo, para evitar aglomerações. 

➢ Sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância 

entre si. 

➢ Reduzir o número de alunos no transporte escolar; 

➢ Marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação durante a 

hora do lanche. 

➢ Ficam proibidos feiras, palestras, eventos esportivos, comemorações, etc. 

➢ Atividades de educação física, artes e correlatas podem ser realizadas mediante 

cumprimento do distanciamento de 1,5 m, preferencialmente ao ar livre. 

 

 Cuidados Pessoais 
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➢ Higienização frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%;  

➢ Uso de equipamentos de proteção individual por estudantes, professores e demais 

servidores, 

➢ Orientar que cada estudante e servidor tenha seu próprio copo ou garrafa para o 

consumo de água, evitando compartilhamento;  

➢ Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

➢ Recomendável a utilização cabelos presos; 

 

 Sanitização dos Ambientes 

➢ Adoção de práticas de higiene nas rotinas e ambientes escolares. 

➢ Disposição de estações de higienização; 

➢ Manter os ambientes arejados, havendo possibilidade, deixando janelas e portas 

abertas para garantir a ventilação dos espaços e para evitar o toque em maçanetas e fechaduras. 

 

 Monitoramento de Gestão de Riscos 

➢ Aferição de temperatura na entrada da escola; 

➢ Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas de Covid-19 na escola; 

➢ Manter em atividades remotas os estudantes que fazem parte do grupo de risco; 

➢ Definir diretrizes de monitoramento de sintomas e isolamento; 

➢ Criação da sala de acolhimento; 

➢ Implantação de cartazes e itens que esclareçam sobre a Covid-19. 

 
RECURSOS 

A Secretaria de Educação vai disponibilizar: 

➢ Máscaras de tecido; 

➢ Garrafas para água; 

➢ Equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais; 

➢ Pias e dispenseres de sabão nas entradas das escolas; 

➢ Dispenseres com álcool em gel por toda a escola; 

 
ETAPAS DO PROCESSO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

O retorno das aulas presenciais nas escolas será de forma gradual, em etapas e com 
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revezamento, composto por Aulas Presenciais, Remotas - Híbridas. 

O regime de revezamento consiste na alternância diária, onde cada turma será dividida 

em 50% (cinquenta por cento) de estudantes em estudos presenciais e 50% (cinquenta por cento) 

em estudos não presenciais através de atividades impressas. Cada turma será dividida em duas, a 

partir da ordem alfabética dos nomes dos estudantes, identificadas por Turma A e Turma B. 

Para as escolas da Zona Rural a retomada das aulas presenciais serão 100% presenciais 

nas escolas com número de alunos inferior ou igual a 40 alunos e nas escolas com o quantitativo 

de alunos superior a 40 alunos serão 50% presenciais com escalonamento da turma.  

Para o retorno das atividades escolares presenciais com os alunos nas escolas, apresenta-

se as etapas a serem seguidas: 

 Adequação dos espaços escolares de acordo com as medidas exigidas pela vigilância 

sanitária para um retorno seguro as atividades nos ambientes escolares; 

 Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem sintomas nas escolas 

até que possam voltar para casa; 

 Publicização das medidas sociais e de saúde para o retorno das aulas presenciais para a 

comunidade educacional interna e externa; 

 Levantamento dos servidores da escola pertencentes ao grupo de risco; 

 Triagem dos alunos que se inserem no grupo de risco; 

 Capacitação dos gestores para a medição das salas de aulas e distribuição das mesas e 

carteiras com o distanciamento de 1,5 um metro quadrado recomendado pela vigilância sanitária; 

  Entrega de EPIs para as escolas de acordo com a retomada das aulas presenciais. 

 

COMO SERÁ O ACOLHIMENTO DOS ALUNOS NA ESCOLA? 

 O aluno será recepcionado no portão de entrada e os pais ou responsáveis não poderão 

entrar na unidade escolar. 

 Ao chegar, o aluno terá a temperatura aferida com o uso de um termômetro digital. Após 

ter a temperatura aferida, se não apresentar febre ou outros sintomas de gripe, o aluno será 

encaminhado diretamente para a sua sala de aula. 

 Caso apresente temperatura acima de 37,5 ºC, o aluno não poderá ingressar na unidade 

escolar, devendo retornar para casa e permanecer em observação pelos pais ou responsáveis. 

Caso a febre aumente ou persista, deverá ser procurado um serviço de saúde. 
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CHECKLIST DIÁRIO 

Todas as vezes em que chegar à sala de aula, para garantir sua própria segurança e a 

segurança dos estudantes presentes, o (a) professor (a) deve verificar os seguintes pontos: 

 Checar se as janelas estão abertas; 

 Observar se as cadeiras dos alunos estão na distância correta; 

 Conferir junto aos alunos se todos estão utilizando máscaras de maneira adequada; 

 Dialogar com os alunos se algum deles ou algum familiar apresentou algum sintoma de 

COVID-19: Febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato ou 

paladar e comunicar imediatamente à gestão escolar sobre o caso; 

 Realizar breve momento de acolhimento; 

 Reforçar acordos e escala presencial junto à turma; 

 Orientar e controlar a saída de estudantes para uso dos banheiros e bebedouros, não 

permitindo a saída de mais de um estudante por vez com estas finalidades. 

 

HORÁRIO DO RECREIO 

O horário do recreio será chamado de horário da merenda, com rodízio de turmas em 

horários diferentes. 

 Higienização das mãos com agua e sabão e/ou álcool em gel antes da merenda; 

 A merenda deverá ser servida no refeitório da escola; 

 Manter o distanciamento durante a fila para o recebimento da merenda; 

 Na Educação infantil a merenda deve ser servida diretamente nas mesas; 

 Os assentos deverão ser demarcados mantendo distanciamento; 

 Os estudantes deverão ser orientados que somente poderão retirar a máscara segurando 

pelo elástico e guardá-la em uma sacola, evitando de colocá-la diretamente sobre a mesa; 

 Recomenda-se que após a merenda, o estudante troque a máscara; 

 

ESCALONAMENTO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

O retorno das aulas presenciais previstas para o segundo semestre vai depender do 

bandeiramento em que o município estiver e dos números epidemiológicos de contágio e ocorrerá 

com o retorno de 50% da capacidade física estrutural das salas de aula respeitando o 
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distanciamento de 1,5 entre as carteiras. 

Para o escalonamento, a tabela abaixo está organizada em dois grupos para cada turma, 

grupos (A) e (B) estarão revezando a presença física na escola que deverá ocorrer até a sexta-feira. 

Cada turma será dividida em duas a partir da ordem alfabética dos nomes dos estudantes. 

O esquema adotado apresenta duas opções de revezamento na escola. Na primeira 

tabela os dois grupos alternam a presença física na escola em dias alternados, ou frequentam 

presencialmente a semana toda e na outra semana ficam em atividades remotas. 

REVEZAMENTO PRESENCIAL ALTERNADO 

SEMANA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

Semana 1 TURMA A TURMA B TURMA A TURMA B TURMA A 

Semana 2 TURMA B TURMA A TURMA B TURMA A TURMA B 

Semana 3 TURMA A TURMA B TURMA A TURMA B TURMA A 
Semana 4 TURMA B TURMA A TURMA B TURMA A TURMA B 

 

• EDUCAÇÃO INFANTIL 

Considerando a Resolução nº 02 de 05 de agosto de 2021, artigo 4º, inciso I a Educação 

Infantil fica dispensada, em caráter excepcional, diante da situação específica da persistência da 

pandemia da COVID-19, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de trabalho 

educacional e do cumprimento da carga horária mínima anual previsto no artigo 31 da LDB. No 

primeiro semestre de 2021 a Educação Infantil computou 388 horas em 97 dias letivos de 

atividades remotas (impressas e práticas). Para o segundo semestre com retorno das aulas 

presenciais as crianças (que retornarem) ficam isentas de realizar atividades remotas. 

Para o retorno presencial das crianças da Pré-escola propõe-se o escalonamento em dias 

de atividades presenciais na escola e remotas da seguinte forma: 

 

EXEMPLOS DE ATENDIMENTO ESCALONADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

TURMA PRESENCIAL EM REVEZAMENTO COM 25 ALUNOS 

SEMANA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1ª SEMANA Grupo A – 12 alunos 

Aula Presencial – 4h 
Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

2ª SEMANA Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

3ª SEMANA Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

4ª SEMANA Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 4h 

 



MUNICÍPIO DE TERRA SANTA 
CNPJ: 23.060.866/0001-93 

Rua Dr. Lauro Sodré, nº 527, Centro, Terra Santa, Pará – CNPJ: 23.060.866/0001-93 

Página 16 de 6 

 

 

TURMA PRESENCIAL E TURMA REMOTA 

SEMANA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1ª SEMANA Grupo A – 12 alunos 

Aula Presencial – 4h 
Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

2ª SEMANA Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

3ª SEMANA Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

4ª SEMANA Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 4h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Remota  – 4h 

 

• ENSINO FUNDAMENTAL 

No Ensino Fundamental é obrigatório o cumprimento das 800 horas em observância dos 

termos no artigo 24 da LDB. Nesse sentido cada grupo de alunos terá 10 dias de aulas presenciais 

e 10 dias de atividades complementares. O atendimento presencial escalonado poderá sofrer 

alterações em observância aos boletins epidemiológicos e o bandeiramento do município. As 

turmas que frequentarem no máximo 15 (quinze alunos), não sofrerão divisão da turma, ou seja: 

todos os alunos frequentarão as aulas no mesmo período, cumprindo o distanciamento social. 

ANOS INICIAIS 

Os anos iniciais possui uma grade curricular fixa semanalmente. No revezamento das 

turmas, em duas semanas os estudantes conseguem ter acesso a todos os componentes 

curriculares. 

GRADE CURRICULAR ANOS INICIAIS FIXA 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

PORTUGUÊS 
ENS. RELIG. 

MATEMATICA 
CIÊNCIAS 

PORTUGUÊS 
HISTÓRIA 

MATEMÁTICA 
ED. FÍSICA 

GEOGRAFIA 
ARTE 

 

EXEMPLO DE ESCALONAMENTO ANOS INICIAIS 

TURMA PRESENCIAL COM 25 ALUNOS 

SEMANA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
1ª SEMANA Grupo A – 12 alunos 

Aula Presencial – 3h 
Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

2ª SEMANA Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

3ª SEMANA Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

4ª SEMANA Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo A – 12 alunos 
Aula Presencial – 3h 

Grupo B – 13 alunos 
Aula Presencial – 3h 
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 As aulas presenciais nos anos iniciais terão a duração de 3h horas diária e 1h para o 

atendimento aos alunos que ficarão em atividades remotas. 

 

• ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS  

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, a grade curricular sofre alteração no número de 

aulas de acordo com o ano em curso, conforme demonstração a seguir: 

GRADE CURRICULAR ANOS FINAIS 

COMPONENTE CURRICULAR NÚMERO DE AULAS SEMANAL 
6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 6 6 6 6  

MATEMÁTICA 6 6 6 6 

CIÊNCIAS 2 3 2 3 
EST. AMAZÔNICOS 2 2 3 3 

HISTÓRIA 2 2 3 2 

ARTE 2 2 2 2 

LÍNGUA INGLESA 3 3 2 2 
GEOGRAFIA 3 2 2 2 

ED. FÍSICA 2 2 2 2 

ENS. RELIGIOSO 1 1 1 1 

 

A organização dos horários por componente curricular ficará a critério de cada escola que 

observará a lotação de seus docentes nas disciplinas e anos. Abaixo apresentamos um modelo de 

escalonamento com uma turma do 9º ano. 

 

EXEMPLO DE ESCALONAMENTO ANOS FINAIS  

TURMA PRESENCIAL DO 9º ANO COM 39 ALUNOS 

1ª SEMANA 

 
TEMPO 
 

SEGUNDA 
TURMA A  

19 ALUNOS 

TERÇA 
TURMA B 

20 ALUNOS 

QUARTA 
TURMA A 

19 ALUNOS 

QUINTA 
TURMA B 

20 ALUNOS 

SEXTA 
TURMA A 

19 ALUNOS 

1º PORTUGUES CIENCIAS MATEMÁTICA PORTUGUES HISTORIA  

2º PORTUGUES CIENCIAS MATEMÁTICA PORTUGUES HISTORIA 

3º MATEMÁTICA ARTE INGLES MATEMÁTICA EST. AMAZ. 

4º MATEMÁTICA ARTE INGLES MATEMÁTICA CIENCIAS 

HORÁRIO DAS AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS - TARDE 

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
14h às 15:30h 

15:30h às 15:45h 
15:45h às 17h 

PORTUGUÊS 
merenda 

ENS. RELIG. 

MATEMATICA 
merenda 
CIÊNCIAS 

PORTUGUÊS 
merenda 
HISTÓRIA 

MATEMÁTICA 
merenda 
ED. FÍSICA 

GEOGRAFIA 
merenda 

ARTE 

17h às 18h AULA REMOTA AULA REMOTA AULA REMOTA AULA REMOTA AULA REMOTA 
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5º EST. AMAZ. PORTUGUES ED. FISICA ENS. RELIG. GEOGRAFIA 

6º EST. AMAZ. PORTUGUES X X GEOGRAFIA 

 

2ª SEMANA - INVERSÃO DO ESCALONAMENTO 

 
TEMPO 
 

SEGUNDA 
TURMA B 

20 ALUNOS 

TERÇA 
TURMA A 

19 ALUNOS 

QUARTA 
TURMA B 

20 ALUNOS 

QUINTA 
TURMA A 

19 ALUNOS 

SEXTA 
TURMA B 

20 ALUNOS 

1º PORTUGUES CIENCIAS MATEMÁTICA PORTUGUES HISTORIA  

2º PORTUGUES CIENCIAS MATEMÁTICA PORTUGUES HISTORIA 

3º MATEMÁTICA ARTE INGLES MATEMÁTICA EST. AMAZ. 

4º MATEMÁTICA ARTE INGLES MATEMÁTICA CIENCIAS 

5º EST. AMAZ. PORTUGUES ED. FISICA ENS. RELIG. GEOGRAFIA 

6º EST. AMAZ. PORTUGUES X X GEOGRAFIA 

 

 AULAS REMOTAS 

Em relação aos estudantes que optarem pelo ensino remoto, estes continuarão 

recebendo as atividades nos cadernos impressos e não serão diferentes daqueles estudantes que 

estarão em aulas presenciais. No entanto, estes alunos estão passíveis de mudanças de professor 

ou até mesmo de turmas para que possam continuar recebendo as orientações dos cadernos. 

 

AÇÕES DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

Intervenção pedagógica é a ação educativa que tem o objetivo de garantir aos estudantes 

o direito de aprender. Sendo assim, pelos resultados das Avaliações Diagnósticas e do 

acompanhamento das APNP, pretende-se identificar as situações de aprendizagens dos 

estudantes e torná-las ponto de referência para o planejamento de intervenções pedagógicas de 

recuperação, reforço e de aprofundamento.  

Pensando na finalidade e na importância de realizar a intervenção pedagógica, é 

importante que professores e coordenadores pedagógicos verifiquem quais habilidades e 

competências apresentaram maiores dificuldades e quais foram mais bem desenvolvidas pelos 

alunos nas avaliações diagnósticas e nas APNP, por turma e componente curricular, para o 

planejamento e a realização das intervenções, considerando-as de:  

1. Recuperação - para os estudantes que demonstrarem insuficiência de aprendizagem 

das habilidades necessárias à sua etapa de escolaridade. Sendo assim, é necessário planejar 

atividades que desenvolvam essas habilidades, a fim de que os estudantes possam avançar em 

suas aprendizagens. 

2. Reforço - para os estudantes que ainda não demonstraram um desenvolvimento 
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considerado apropriado das habilidades básicas para a etapa de escolaridade em que se 

encontram. Para este grupo, o professor deve elaborar um planejamento de modo a consolidar 

essas habilidades, sistematizar esse conhecimento e dar suporte para que eles possam ampliar 

suas aprendizagens. 

3. Aprofundamento - para os estudantes que demonstrarem domínio das habilidades 

básicas e essenciais para a etapa de escolaridade em que se encontram. Para que avancem em seu 

processo de escolarização, é importante planejar atividades complementares que mantenham o 

interesse dos estudantes pelos estudos e os auxilie no aprimoramento de seus conhecimentos. 

A intervenção pedagógica deve acontecer, preferencialmente, nos momentos 

presenciais, e ser orientada no sentido de auxiliar os estudantes no desenvolvimento das 

habilidades e competências consideradas essenciais para que consigam avançar no processo de 

escolarização. 

 

AVALIAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO PRESENCIAL E REMOTO 

 
O inciso IV da Resolução CNE/ CP Nº 02/2021 ressalta que é necessária “a realização de 

procedimento avaliativo diagnóstico sobre o padrão de aprendizagem abrangendo estudantes por 

ano/série, de modo a organizar programas de recuperação, na forma remota e/ou presencial, com 

base nos resultados de avaliação diagnóstica. ” 

Nesse pressuposto fica claro a necessidade de realização da avaliação diagnóstica a fim 

de aferir o nível de conhecimento e aprendizado dos alunos para identificar os principais 

componentes curriculares que devem ser priorizados no processo ensino aprendizado neste 

período. 

É importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação tanto nas 

atividades presenciais e remotas para acompanhar o processo de aprendizagem e incentivar o 

comprometimento com os estudos por parte dos alunos, tais como: a realização das de atividades; 

participação nos grupos de WhatsApp, plataformas digitais; observar da participação e incentivar 

a auto avaliação. 

 Em relação aos estudantes do ensino remoto, nenhum estudante deve ser 

prejudicado em sua avaliação por não ter acesso a computador, internet ou outros recursos. 
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 Caso haja estudantes que não consigam realizar as atividades não presenciais, no 

retorno das aulas presenciais, estes deverão realizar atividades adicionais, aulas de recuperação e 

reforço. 

O TRANSPORTE ESCOLAR 

O Transporte Escolar contará com os protocolos de higienização para a segurança dos 

estudantes. Cada veículo deverá dispor de: 

 Álcool em gel a 70%; 

 Tapetes com solução higienizadora; 

 Redução em 50% o número de estudantes por veículo, mantendo o distanciamento 

de um assento sim e outro não. 

 Desinfecção dos ônibus escolares; 

 Janelas e alçapões devem ser abertos para melhor circulação do ar;  

 Treinamento de motoristas e monitores quanto ao protocolo sanitário; 

 Recomenda-se que no mínimo seja realizado 1 (uma) lavagem semanal.  

  
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

O Cuidados no preparo e a distribuição da alimentação escolar seguirá os protocolos 

abaixo:  

 Manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, joias, anéis, relógios e outros 

adereços, para assegurar a correta higienização das mãos;  

 Utilização de toucas, uniformes e máscaras será obrigatória para atividades que 

envolvam a preparação de alimentos;  

 Dispenseres de sabão na cozinha para a higienização das mãos; 

 Lixeira sem contato; 

 Limpeza da caixa de água a cada seis meses;  

 Marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação. 

 

COMO PROCEDER COM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19? 

SITUAÇÃO PRIMEIRAS MEDIDAS APÓS O RESULTADO DO EXAME 

Caso suspeito de estudantes ou 
familiar de algum estudante. 

As aulas presenciais da turma a que 
pertence o aluno deverão ser suspensas 
por 10 dias a partir do início dos 

Se o resultado do exame for negativo, as aulas 
presenciais devem retornar imediatamente. 
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sintomas. 

Caso confirmado de estudantes 
ou familiar de algum estudante. 

As aulas presenciais da turma a que 
pertence o aluno deverão ser suspensas 
por 14 dias a partir do início dos 
sintomas. 

As aulas presenciais devem permanecer 
suspensas por 14 dias (somando a esse prazo o 
período de suspensão anterior ao resultado do 
exame se for o caso) 

Professores ou trabalhadores 
sintomáticos. 

Esses devem ser afastados do serviço 
por um período de 10 dias a partir do 
início de sintomas ou a partir do 
resultado do teste. 

As turmas que tiveram contato com o professor 
e/ou outros profissionais que tiveram contato 
devem ser afastados por 10 dias. 

Professores ou trabalhadores 
com resultado de exame 
positivo. 

Esses devem ser afastados do serviço 
por um período de 14 dias a partir do 
início de sintomas ou a partir do 
resultado do teste. 

As turmas que tiveram contato com o professor 
e/ou outros profissionais que tiveram contato 
devem ser afastados por 14 dias. 

Dois ou mais casos de alunos, 
trabalhadores ou professores 
com resultado de exame 
positivo. 

Entrar em contato com a Vigilância 
Epidemiológica do Município. 

As aulas presenciais devem permanecer 
suspensas por 14 dias a partir do início dos 
sintomas ou a partir da coleta do exame. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Antes do retorno presencial, as famílias que optarem por enviar seus filhos à escola 

deverão assinar o termo de responsabilidade de retorno às aulas e serão consultadas quanto às 

condições de saúde dos estudantes, tendo em vista o pertencimento, ou não, do estudante ao 

grupo de risco ou, ainda, se apresentar algum sintoma gripal. Caso a família que optou por 

continuar na modalidade à distância e, depois, venha a mudar de ideia, a escola deverá ser 

comunicada e o retorno do aluno se dará no prazo de 15 dias, visando os possíveis ajustes nos 

espaços escolares. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as orientações previstas pela Secretaria Municipal de Educação, esta 

instituição objetiva que todos tenham completa compreensão deste planejamento de retorno às 

aulas presenciais. Ressaltamos que todas as ações propostas neste documento estão e são 

passíveis de alterações, de acordo com o cenário epidemiológico no município. Sabemos que o 

momento é extremamente delicado e queremos contar com o apoio e o envolvimento de todos 

para assim termos êxito em todas atividades previstas e garantir um retorno seguro aos nossos 

discentes, docentes e profissionais da educação. 

Nada está concluído, estamos em um processo de transformação, desafios, novos 
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conhecimentos e principalmente nos reinventando dentro das propostas pedagógicas para 

alcançarmos o máximo de êxito possível com nosso corpo discente e docente, para sairmos dessa 

situação cientes que demos o nosso melhor, que fizemos o que era necessário e que estamos 

sempre abertos a novos caminhos. 

 

Terra Santa, agosto de 2021. 

 

Reginaldo Barbosa Gentil 

Secretário Municipal de Educação 

 

 


		2021-09-17T17:32:48-0300
	ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE:40267415249




