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DECRETO Nº 085/2022 – 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 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 a Nota de Esclarecimento do CNE de 27 de janeiro de 2022 que trata sobre 

as implicações recentes do acirramento da Pandemia da Covid-19, especialmente no fluxo do 

calendário escolar do ano de 2022; 

 

CONSIDERANDO o Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, versão 4ª de 2022. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica determinado o retorno das aulas 100% presenciais no âmbito da educação 

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

 

Art. 2º. O detalhamento completo das medidas que serão adotadas consta no Plano de 

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

 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, por prazo indeterminado, 

revogando expressamente o Decreto nº. 049/2021-PMTS e o artigo 3º do Decreto nº. 081/2022-

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

GABINETE DO PREFEITO DE TERRA SANTA - PARÁ, 01 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

 

 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 

 
Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 de 

24/12/1997, que no dia 01 de Abril de 2022 foi publicado o DECRETO Nº 085/2022 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). 

http://www.terrasanta.pa.gov.br/
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PLANO DE RETORNO ÀS 

AULAS 100% PRESENCIAIS  

 

 

 

 
“Cuidar de si é cuidar do outro. Juntos, somos mais fortes que o vírus”. 

 

Secretário de Educação 

Reginaldo Barbosa Gentil 

 

 

 

 

 

 

 

2ª EDIÇÃO 

 

TERRA SANTA – PARÁ / 2022 

ANO LETIVO 2022 
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NOTA À 2ª EDIÇÃO DO PROTOCOLO SANITÁRIO DE RETORNO 

ÀS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS. 

 

As modificações relacionadas a esta versão do Protocolo foram realizadas com base 

nos seguintes fatores: 

1. Aumento da cobertura de vacinação contra COVID-19 na comunidade em geral; 

2. Acessibilidade e equidade dos imunizantes contra a COVID-19 para os 

profissionais da educação e inclusão de alunos com a faixa etária de 05 a 17 anos 

3. Monitoramento dos casos de Covid-19 ocorridos nas escolas no Município de Terra 

Santa. 

Os escritos deste plano seguem também as novas orientações e diretrizes sobre 

isolamento e quarentena contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, versão 4ª de 

2022. 
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INTRODUÇÃO 

O município de Terra Santa no ano de 2021 iniciou o ano Letivo na modalidade 

remota. Em toda a rede foi fornecido a cada aluno cadernos de atividade impressos e 

gratuitos. Os alunos recebiam as orientações para desenvolver as atividades através dos 

grupos de WhatsApp criado para cada turma. Os alunos que não tinham acesso ao 

aplicativo, foi ofertado o atendimento presencial, com agendamento prévio nas unidades 

escolares, seguindo todos os protocolos de prevenção a Covid-19.  

No decorrer do ano, a prefeitura fez amplo investimento nas unidades escolares 

com reformas e ampliações dos espaços e fornecendo materiais para ajudar no combate ao 

corona vírus, a fim de garantir a segurança aos estudantes e profissionais da educação. Com 

a melhora no quadro sanitário e com a aplicação da vacina em todos os profissionais da 

educação, no mês de setembro, as aulas presencias retornaram no município na modalidade 

híbrida e com o escalonamento de 50% dos estudantes por turma, em um processo de 

revezamento, os alunos tiveram aulas em dias alternados. Para este retorno os pais que 

concordaram em enviar os filhos às escolas assinaram um termo de responsabilidade e aos 

que não concordaram continuaram na modalidade remota com os cadernos de atividade.  

Apesar de um certo receio natural no início, o retorno às salas de aula foi ganhando 

força e dos 4.041 alunos matriculados em 2021, cerca de 3.200 alunos retornaram às 

escolas. O índice de presença foi crescendo semana a semana, pois as escolas conseguiram 

manter um padrão de segurança e acolhimento desde o portão de entrada e durante a 

permanência dos estudantes no ambiente escolar. Logo vimos alunos e profissionais da 

educação se adaptando à nova realidade escolar. 

Outro aspecto que foi crucial para o retorno as aulas presenciais foi o 

comprometimento das famílias. Afinal, não basta seguir os protocolos de proteção dentro 

dos muros da escola. Todo mundo tem de reduzir ao máximo a probabilidade de se infectar 

e transmitir a Covid-19, evitando visitas, aglomerações, festas, e tomando as precauções 

como uso de máscara e higienização frequente das mãos.  

Além disso, é necessário manter um diálogo franco entre família e escola. Os pais 

precisam ter a consciência de não mandar para a aula crianças com qualquer sintoma típico 

de resfriado, caso de tosse, coriza e dor de garganta. E a escola, por sua vez, também deve 

ficar mais vigilante diante de casos suspeitos.  
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A escola não existe sem o aluno e foi uma alegria ver a vida escolar ser retomada 

durante 2021. Sabemos que, diante de todos os desafios enfrentados, algumas lacunas de 

aprendizagem serão encontradas nas salas de aula. Portanto, será imprescindível 

identificar, através de avaliações diagnósticas, quais habilidades os alunos precisarão de 

maior apoio e consolidação. Ao longo desse processo, os professores precisarão contar, de 

forma ainda mais próxima, com o suporte e o acompanhamento das equipes pedagógicas. 

Assim, redesenha-se uma nova escola! Uma escola desafiadora, impulsionada, 

revigorada, preocupada e extremamente disposta a fazer diferente e alcançar novos 

horizontes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

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; 

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; 
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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. 

25. Resolução CEE/PA nº 131 de 24 de junho de 2021 que dispõe sobre normas 

especiais para os anos letivos de 2021/2022 no Sistema Estadual de Ensino do Pará. 

26. Parecer Técnico CNE/CEB nº 06 de 06 de julho de 2021 que dispõe sobre as 

Diretrizes Nacionais Orientadoras para implementação de medidas no retorno à 

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

calendário escolar.  

27. Parecer Técnico COMETS/CP de 15 de setembro de 2021 sobre a retomada das 

aulas e atividades pedagógicas presenciais e não presenciais da Rede Municipal de Ensino 

para o segundo semestre do ano letivo 2021. 

28. Recomendação nº 001/2021- CME/COMETS, de 19 de novembro de 2021 que trata 

sobre as normativas para reestruturação da EJA. 

29. Resolução nº 01 de 28 de dezembro de 2021 que trata sobre o processo de 

reclassificação. 

30. Nota de Esclarecimento do CNE de 27 de janeiro de 2022 que trata sobre as 

implicações recentes do acirramento da Pandemia da Covid-19, especialmente no fluxo do 

calendário escolar do ano de 2022. 



   

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA 

CNPJ: 23.060.866/0001-93 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
_______________________________________________________________ 

 

Rua Prudente de Moraes, nº 947, Centro – CEP: 68.285-000 – Terra Santa – Pará 

E-mail: semedts@hotmail.com 

31. Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, versão 4ª de 2022. 

 

AÇOES OBRIGATÓRIAS EM TODO AMBIENTE ESCOLAR 

 Uso de máscara; 

 Aferição de temperatura,  

 Higienização das mãos e superfícies,  

 Controle sanitário no uso dos banheiros,  

 Ventilação dos ambientes, quando possível; 

 Monitoramento de alunos e servidores com sintomas da Covid-19,  

 

QUANDO NÃO FREQUENTAR A ESCOLA 

Casos em que o (a) estudante ou servidor não deve frequentar a escola: 

 Estudantes do grupo de risco, amparados com atestado médico; 

 Crianças e servidores que apresentem febre (acima de 37,5 ºC) ou outros sintomas 

gripais (coriza, tosse, espirro, etc).  

 

CUIDADOS PESSOAIS 

 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 sua 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; 
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 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. 

RECEPÇÃO DOS ALUNOS NA ESCOLA 

 O aluno será recepcionado no portão de entrada; 

 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. 

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: 

 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; 

 

HORÁRIO DO RECREIO 

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

 A merenda deverá ser servida no refeitório da escola; 

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

 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; 
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REFORÇO DE APRENDIZAGEM  

A partir do retorno das aulas presenciais em 2021, foi percebível em grande escala 

a lacuna de aprendizagem que os alunos estão enfrentando. A partir da aplicação das 

Avaliações Diagnósticas e das Avaliações do Programa Aprova Terra Santa foi observado 

que os estudantes dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental, em sua grande 

maioria, tiveram desempenho insuficiente no que compete ao domínio mínimo dos 

conteúdos propostos para o ano escolar em curso.  

Diante do nível insatisfatório nas áreas de leitura-escrita e conhecimento 

matemáticos apresentados pelos nossos alunos, elaborou-se o Projeto Recuperação da 

Aprendizagem “Esperançar para Ensinar” com o objetivo oportunizar aulas de reforço no 

contraturno do período escolar do aluno, priorizando atividades significativas e atraentes 

para o aluno onde estes possam interagir com o objeto do conhecimento. 

No Reforço Escolar serão trabalhadas as habilidades essenciais do ano anterior 

considerando as aprendizagens essenciais que os estudantes precisam desenvolver para 

acompanhar o currículo do ano de escolaridade em curso e avançar em seu percurso 

educacional. 

 

NOVAS RECOMENDAÇÕES EM CASOS SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS DE COVID-19. 

Servidores e alunos que manifestarem sintomas gripais como: febre, dor de 

garganta, tosse e coriza, não frequentarão a escola e deverão buscar atendimento médico. 

Aqueles que realizarem testagem (RT-PCR ou teste rápido de antígeno) para Covid-

19 com resultado negativo no 5º dia, poderão sair do isolamento, antes do prazo de 7 dias, 

desde que não apresente sintomas respiratórios e febre, há pelo menos 24 horas, e sem o 

uso de antitérmicos. Se o resultado for positivo, é necessário permanecer em isolamento 

por 10 dias a contar do início dos sintomas. 

Para aqueles que no 7º dia ainda apresentem sintomas, é obrigatória a realização da 

testagem. Caso o resultado seja negativo, a pessoa deverá aguardar 24 horas sem sintomas 

respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, para sair do isolamento. Com o 

diagnóstico positivo, deverá ser mantido o isolamento por pelo menos 10 dias contados a 

partir do início dos sintomas, sendo liberado do isolamento desde que não apresente 

sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, há pelo menos 24h. 
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Para aqueles que não realizaram a testagem até o 10º dia, mas estiverem sem 

sintomas respiratórios e febre, e sem o uso de antitérmico, há pelo menos 24 horas, poderá 

sair do isolamento ao fim do 10º dia. O entendimento de isolamento é a separação de 

indivíduos infectados dos não infectados durante o período de transmissibilidade da 

doença. É nesse prazo que é possível transmitir o vírus em condições de infectar outra 

pessoa. 

Para todos os casos em que o isolamento for encerrado no 5º ou no 7º dia, as pessoas 

devem manter as medidas adicionais até o 10º dia, como manter o uso de máscaras, 

higienizar as mãos. 

 

Orientações para Quarentena de Contactantes 

 

A quarentena é recomendada quando ocorre o contato próximo desprotegido com 

casos suspeitos ou confirmados de covid-19. A quarentena pode ser reduzida para 7 dias se 

o indivíduo for testado a partir do 5º dia do último contato e tiver resultado negativo e não 

apresentar sintomas no período. Cabe ressaltar que nesta situação o monitoramento dos 

sinais e sintomas deve ser continuado até o 14º dia e as medidas gerais de prevenção e 

controle devem ser reforçadas.  

Tanto para o isolamento de indivíduos suspeitos e confirmados quanto para a 

quarentena dos seus contatos, é necessário que os indivíduos procurem uma unidade de 

saúde e sejam avaliados por um profissional, que emitirá um atestado médico para 

afastamento laboral durante o período recomendado. 

O Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019, versão 4ª de 2022 está 

disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-

planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 Atividades de educação física, artes e correlatas podem ser realizadas ao ar livre; 

 Feiras, palestras, eventos esportivos e comemorações podem ser realizados em 

espaços arejados, respeitando o limite de capacidade física do ambiente e/ou em 

observação ao decreto municipal em vigência, respeitando às orientações e medidas 

de prevenção da Covid-19. 



   

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA 

CNPJ: 23.060.866/0001-93 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
_______________________________________________________________ 

 

Rua Prudente de Moraes, nº 947, Centro – CEP: 68.285-000 – Terra Santa – Pará 

E-mail: semedts@hotmail.com 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as ações propostas neste documento estão e são passíveis de alterações, de 

acordo com o cenário epidemiológico no município. Recomenda-se que as escolas façam 

o monitoramento diário dos estudantes e funcionários, a fim de verificar a existência de 

situação de risco na instituição educacional e proceda às notificações. Orienta-se, ainda, 

que a as escolas promovam diariamente o levantamento e o registro de casos confirmados 

de Covid-19 entre estudantes, profissionais da educação, de modo a viabilizar a 

transparência e comunicação clara entre a instituição educacional e sua comunidade 

escolar, bem como junto à vigilância sanitária. 

 

 

Terra Santa, março de 2022. 
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