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GUIA PEDAGÓGICO PARA O RETORNO CONSCIENTE ÀS AULAS
PRESENCIAIS
Prezados Gestores Escolares,
A Secretaria Municipal de Educação realizou um planejamento de estratégias sanitárias e pedagógicas para o
retorno às aulas presenciais. O retorno com os alunos será gradual e cauteloso, seguindo todas as normas de
segurança determinadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
O retorno às aulas se dará de forma híbrida, por meio de atividades presenciais e remotas, e a participação
nas atividades escolares é obrigatória.
A família poderá optar, nesse momento, em levar ou não o aluno para participar da atividade presencial,

mediante a assinatura de um Termo de Responsabilidade disponibilizado pela escola.
A escola tem a responsabilidade de garantir os direitos de aprendizagem aos estudantes.
Contamos com a participação de todos para um retorno responsável!

QUAIS CUIDADOS O ALUNO DEVE TOMAR PARA IR À ESCOLA?
 Usar máscara que cubra a boca e o nariz;
 Levar máscaras para a troca, considerando uma troca a cada três horas;
 Levar também duas sacolas ou sacos plásticos para guardar as máscaras já usadas e limpas. Lembrando que
o uso de máscara é obrigatório para todos os alunos;
 Levar garrafa de água de uso individual;
 Manter as unhas curtas e os cabelos presos e evitar adornos como brincos, piercing, colares, relógio de
pulso, etc;



Os pais ou responsáveis devem manter os alunos sempre orientados em relação às normas de higienização
das mãos e sobre o uso de máscaras.
QUANDO O ALUNO NÃO DEVE IR PARA A ESCOLA?
Os pais ou responsáveis devem observar se a criança apresenta 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.
Caso o aluno tenha mantido contato com pessoa com sintomas ou resultado positivo para Covid-19, a família
é obrigada a informar a escola e manter o isolamento domiciliar.

QUANDO VOLTAMOS?
20 de setembro de 2021.
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QUEM VOLTA?
5º e 9º Ano.
JUSTIFICATIVA: Serão as turmas avaliadas pelo SAEB.
COMO VOLTA?
O retorno das escolas será com carga horária regular e acontecerá na modalidade remota e presencial de
forma gradual, mediante a autorização das autoridades competentes, disposto no Decreto Municipal de
Nº

de

de setembro de 2021. Veja exemplos de divisão das turmas:
Grupo A

Grupo B

(1ª e 3ª semanas – Terça a sexta-feira: aulas presenciais) (2ª e 4ª semanas – Terça a sexta-feira: aulas presenciais)
(2ª e 4ª semanas – terça a sexta-feira: aulas remotas)
(1ª e 3ª semanas – terça a sexta-feira: aulas remotas)
Segunda-feira: Aula remota para os dois grupos.

Esta formatação dar-se-á para turmas a partir de 20 alunos. Salas com até 19 alunos, haverá apenas 01
grupo e terão aulas presenciais todas as semanas com exceção da segunda-feira que será aula remota
para a turma completa.
 Modelo Ensino Híbrido
Combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs). O aspecto mais importante do Ensino Híbrido é o de promover a autonomia e a
responsabilidade do aprendiz.
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 Conscientização das famílias e dos Profissionais da Educação


Reunião com os educadores e profissionais que irão retornar de forma presencial;



Reunião com as famílias dos alunos que irão retornar;



Socialização, nas redes sociais e nos “veículos” de comunicação, sobre como se dará este retorno.

 Preparação do Espaço Escolar
SINALIZAÇÃO PARA FLUXO DE PESSOAS E PERMANÊNCIA NOS AMBIENTES.
Em todos os espaços da escola a ocupação dos ambientes e o deslocamento deverá seguir as sinalizações
presentes nos pisos e outras superfícies, como carteiras e bancos.

 Recepção
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 37,5ºC, 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.

 Salas de aula e dos professores
COMO SERÁ O AMBIENTE E A CIRCULAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR?
Portas e janelas serão mantidas abertas para melhor ventilação dos ambientes;
Haverá maior distanciamento das carteiras, mesas e cadeiras, e também nas filas;
A higienização dos ambientes será reforçada, além de ser realizada com maior frequência.
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 Cantina
COMO SERÁ A MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS?
Lavar as mãos ao entrar na cozinha, antes e após o preparo dos alimentos e a cada troca de tarefas;
Restringir a entrada de pessoas na cozinha sem a paramentação e higienização adequada;
Orientar os profissionais designados para acompanhar os momentos de refeição que não é permitido
manipular objetos pessoais, especialmente celulares;
Orientar os profissionais que comuniquem à equipe gestora, caso apresentem sintomas que indiquem
contaminação pelo novo Coronavírus;
Proceder a limpeza das embalagens seguindo rigorosamente as orientações técnicas e protocolos de
higiene da Vigilância Sanitária, antes de colocar alimentos ou materiais dentro da cozinha;
Manter sempre janelas e portas abertas para facilitar a ventilação natural e circulação do ar;
Disponibilizar dispenser e/ou borrifador e/ou outro tipo de utensílio para uso de álcool em gel 70%;
A higienização ambiental deverá ser realizada periodicamente 2 vezes ao dia, e na rotina diária;
A Unidade deverá apresentar rotinas formalizadas de higienização periódica de ambientes, superfícies,
equipamentos e utensílios. Preferencialmente não misturar as turmas, devendo haver escalonamento dos
horários das refeições.
COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO DO LANCHE?
Higienizar as mãos na sala com álcool 70%;
Sair da sala em fila, mantendo o distanciamento;
Dirigir-se a cantina da escola para receber o alimento;
Retornar a sala de aula para lanchar;
Após o lanche, dirigir-se ao banheiro;
Fazer a higienização das mãos.

 Banheiros
COMO SERÁ O ACESSO E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS?
Garantir permanente fornecimento de sabão líquido, papel higiênico nos banheiros;
Garantir o descarte de latas de lixo sempre que necessário e pelo menos a cada turno;
Limitar o número de pessoas;
Garantir a limpeza diária completa e desinfecção de superfícies frequentemente tocadas;
Certificar-se que os mictórios estejam com a distância mínima;
O uso dos banheiros deverá ser evitado durante o tempo de aula. Somente em casos de necessidade.
Secretaria Municipal de Educação - CNPJ: 07.592.298/0001-15
Rua Ormezinda Sampaio, Nº 330 - Centro - Cep: 62.680-000 – Paracuru/Ceará
e-mails: maispaicparacuru21@gmail.com – pmp.educacao@hotmail.com

6

 Biblioteca
A biblioteca não funcionará para empréstimo de material e para visitas.

 Bebedouros
Os bebedouros serão usados apenas para encher a garrafinha, jarra ou copos descartáveis;
Garantir a limpeza diária completa e desinfecção das superfícies frequentemente usadas para evitar
contaminação.

 Como vai funcionar o transporte escolar?
Os pais ou responsáveis dos alunos que utilizam transporte escolar, como vans ou ônibus, não podem
deixá-los sozinhos, sendo obrigados a acompanhá-los até o momento em que embarquem no veículo;
A temperatura dos alunos será aferida antes do embarque e, caso esteja acima de 37,5ºC ou eles
apresentem outros sintomas de gripe, não poderão embarcar. Nesse caso, deverão retornar para casa e
permanecer em observação e, caso a febre aumente ou persista, deverá ser procurado um serviço de
saúde. Esse cuidado é necessário para evitar que alunos com sintomas de Covid-19 permaneçam no
interior do veículo junto aos demais;
Ao chegar à unidade escolar, a temperatura dos alunos será aferida novamente;
Os responsáveis pelo transporte deverão seguir o protocolo de prevenção da Covid-19, com o uso
obrigatório de máscara por todos (passageiros, monitores e motorista), disponibilização de álcool gel 70%,
cartazes de orientação, e higienização completa do interior do veículo a cada viagem e troca de turma;
Deverá ser mantido distanciamento entre os alunos;
Bolsas e mochilas dos alunos deverão ser mantidas separadas umas das outras, evitando o risco de
contaminação;
Os alunos também terão a temperatura aferida antes de entrarem no veículo para retornarem às suas
casas.

 Divisão dos Grupos
GRUPO GESTOR

Quem irá acompanhar as aulas presenciais;
Quem irá acompanhar as aulas remotas.
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 GRUPO DE ALUNOS
Turma A: 1ª Semana
Segunda-feira – Aula remota
Terça a Sexta-feira – aulas presenciais
Turma B: 2ª Semana
Segunda-feira – Aula remota
Terça a Sexta-feira – aulas presenciais
Turma A: 3ª Semana
Segunda-feira – Aula remota
Terça a Sexta-feira – aulas presenciais
Turma B: 4ª Semana
Segunda-feira – Aula remota
Terça a Sexta-feira – aulas presenciais
 GRUPO DE PROFESSORES
Reorganização do horário de aulas, se necessário.

 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 37,5ºC, 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.

 Dinâmica da 1ª Semana
 Acolhimento
Como retornar às aulas presenciais pensando não apenas no aprendizado curricular, mas na reconstrução
emocional tanto das crianças e dos adolescentes quanto dos adultos envolvidos?
É urgente pensar nas estratégias de realização do acolhimento de todo corpo educacional de forma sistêmica,
desde o aluno(a), o professor(a), diretor(a), supervisor(a), coordenador(a), secretários, merendeira(o), até as
pessoas que atuam nos cuidados da higiene, vigilante e porteiro, pois, neste momento, é necessário cuidar.
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As competências socioemocionais dizem respeito à capacidade de expressar emoções e construir relacionamentos.
Estas são essenciais para a saúde e se desenvolvem nas interações do cotidiano. No atual cenário, é impossível não
dar evidência a elas, uma vez que essas competências se manifestam em comportamentos, ações individuais e
coletivas, bem como na tomada de decisões e, até mesmo, na forma de enfrentamento de situações adversas.
Tanto os servidores, os professores e os alunos, que formam o corpo educacional, como suas famílias necessitam
desenvolver competências – como por exemplo, a resiliência – para esse percurso de adaptação, com ajustes
criativos dentro do novo contexto.
É necessário cuidar e administrar as emoções de maneira constante e contínua, visto que não se sabe até quando
vivenciaremos essa situação.
Resguardadas as devidas proporções, sabe-se que todos sofreram, estão sofrendo ou sofrerão, em certa medida, os
impactos da pandemia que podem ser vários:
Perda de um ente querido;
Viver a experiência de contrair o vírus;
Carência de elementos básicos como a alimentação;
Perda da fonte de renda de um pai, mãe ou responsável;
Dificuldade ao acesso à tecnologia para acesso ao ensino remoto;
Problemas de acesso aos serviços de saúde; e
Violações sofridas por crianças e adolescentes.
Nesse momento, vislumbra-se o retorno ao ensino presencial. Se é possível ter alguma certeza, esta é que as
crianças que voltarão à escola não serão as mesmas, assim como vocês também não serão. Nos damos conta de
que pairam no ar várias perguntas, tais como:
Qual será o estado psicológico e emocional dessas crianças?
Quantas destas estão vivenciando o isolamento social com alegria por estarem mais próximas da família?
Quantas estão enfrentando dias de terror por estarem presas com seus abusadores?
O que elas estão presenciando e absorvendo nesses meses?
E da mesma maneira, em que estado psicológico professores e professoras retornarão? Quantos destes
profissionais são vítimas de violência doméstica, ou estão passando dificuldades maiores? E ainda: quantos
alunos e professores tiveram vidas de entes queridos ceifadas pela Covid-19?
Até que as portas se abram e estejamos todos juntos novamente, só é possível fazer previsões. Portanto, é
necessário criar momentos com os professores e alunos que os façam socializar estas emoções e que laços sejam
construídos.
P.S.: Sugestões de atividades seguirão em anexo.

 Apresentação dos “novos” espaços da escola;
 Conscientização sobre a Pandemia – criação de materiais pelos alunos;
 Apresentação da nova dinâmica de trabalho da escola.
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 Modelo de trabalho
 Seguir o modelo Ensino Híbrido:
Aulas presenciais devem seguir as orientações de trabalho com o alinhamento dos materiais
didáticos;
Aulas remotas (assíncronas), os alunos receberão as orientações na sexta-feira de como será a sua
rotina de estudo assíncrono na semana posterior.
P.S.: Na semana de 13 a 17, os professores disponibilizarão para a Supervisão Escolar as atividades que
serão repassadas aos alunos na sexta-feira para serem trabalhadas na semana assíncrona. O supervisor
fará uma agenda única e disponibilizará para o membro da gestão escolar que acompanha a turma.
Esta agenda será colocada no grupo da sala e/ou entregue à família. Esta dinâmica dar-se-á nas
semanas posteriores, com a ressalva de ser entregue, na sexta-feira, ao grupo que está assistindo aula
presencial.
 Alinhamento do uso dos materiais didáticos disponíveis;
 Alinhamento dos Componentes Curriculares que irão ser ministrados nas aulas presenciais e
remotas;
 Planejamento na Grade sugerida pela SME.
 Orientações Pedagógicas para as aulas presenciais
 Dividir a turma em grupos menores de alunos, levando em consideração a sua heterogeneidade,
obedecendo a quantidade permitida para cada dia;
 Informar às famílias com antecedência sobre essa divisão, orientando-as sobre a importância de
segui-la;
 Organizar o horário de chegada e saída, orientando aos pais ou responsáveis sobre a importância
de seu cumprimento, para evitar aglomerações;
 Assegurar a rotina e horário das aulas para os alunos;
 Planejar o fortalecimento de vínculos entre escola e família;
 Definir habilidades, considerando o nível de complexidade, a serem trabalhadas no presencial;
 Realizar Avaliações Diagnósticas de leitura oral e escrita/produção textual para todos os alunos do
5º ano do Ensino Fundamental;
 Realizar a Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa e Matemática para os alunos do 5º e 9º ano
do Ensino Fundamental;
 Analisar os resultados dos diagnósticos mensais e traçar um planejamento para a recuperação dos
estudantes que apresentarem maiores dificuldades;
 Planejar e elaborar atividades que promovam situações de aprendizagens contínuas, utilizando
recursos diversos;
 Orientações para as atividades não presenciais
 Aulas não presenciais, síncronas ou assíncronas, organizadas pela escola de acordo com as
diretrizes da Secretaria Municipal da Educação;
 Monitoramento das atividades, sob a orientação do núcleo gestor, pelo corpo docente, quando
possível, com o acompanhamento dos pais ou responsáveis;
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 A presença nas aulas realizadas por mediação tecnológica será correspondente à entrega, na
escola, das atividades propostas nas aulas. Isto é, o professor lança a presença dos alunos seja pela
presença na sala, seja pela entrega das atividades;
 Realização de atividades on-line síncronas regulares, bem estruturadas, contemplando os objetos
de conhecimento, de acordo com a disponibilidade tecnológica;
 Garantia de atividades on-line assíncronas regulares, bem estruturadas, contemplando os objetos
de conhecimento, de acordo com a disponibilidade tecnológica e familiaridade do usuário;
 Organização de grupos de pais ou responsáveis, por meio de aplicativos de mensagens
instantâneas e outros, conectando escola e família;
 Definição das ferramentas mais adequadas para serem utilizadas nas aulas, considerando a faixa
etária dos alunos (Meet, WhatsApp , Menti e outros);
 Utilização das ferramentas mais acessíveis para disponibilizar materiais para os alunos do Ensino
 Fundamental Anos Iniciais e Finais;
 Fortalecer os professores no uso das tecnologias;
 Desenvolver nos alunos autonomia para a utilização das ferramentas;
 Assegurar a rotina e horário das aulas para os alunos e pais, definindo o tempo de interação
síncrona, garantindo atividades que complementam o tempo diário de aula;
 Garantia do registro das aulas através da gravação das mesmas (Meet, Youtube, vídeos...);
 Definir habilidades, considerando o nível de complexidade, a serem trabalhadas nas aulas
remotas;
 Registrar as atividades e retornos dos alunos através de Portfólios e planilhas com a descrição das
atividades e carga horária das aulas realizadas.
 Orientações para as atividades realizadas em casa.
 Planejar as atividades para casa com base no currículo prioritário;
 Produzir atividades contemplando as diversas disciplinas para complementar a carga horária das
aulas presenciais;
 A definição de habilidades a serem contemplados nas atividades para casa deverá levar em
consideração o suporte e as dificuldades do aluno;
 Elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança, para realização de
atividades de leitura, escrita e compreensão;
 Trabalhar com caderno de atividades, TD’s, apostilas, atividades do livro didático, literatura,
projetos, pesquisas, atividades, exercícios indicados nos materiais didáticos e programas, entre
outros;
 Otimizar os materiais didáticos adotados pelo sistema de ensino;
 Registrar as atividades e retornos dos alunos através de Portfólios e planilhas com a descrição das
atividades e carga horária das aulas realizadas;
 Assegurar o cronograma de atividades enviadas para casa, para os alunos e pais.
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 Horário de aulas
 Manhã: 7:20 às 8h 1ª aula
8:00 às 8:40 2ª aula
8:40 às 9:00 Lanche e higienização
9:00 às 9:40 3ª aula
9:40 às 10:20 4ª aula
10:20 saída do Grupo 1 (alunos que pegam transporte);
10:30 saída do Grupo 2 (alunos que não pegam transporte);
10:40 às 11:00 (Higienização das salas de aula).


Tarde: 13:20 às 14h 1ª aula
14:00 às 14:40 2ª aula
14:40 às 15:00 Lanche e higienização
15:00 às 15:40 3ª aula
15:40 às 16:20 4ª aula

16:20 saída do Grupo 1 (alunos que pegam transporte);
16:30 saída do Grupo 2 (alunos que não pegam transporte);
16:40 às 17:00 (Higienização das salas de aula).
 Fundamentação Legal
Parecer CNE/CP Nº 5, de 28 de abril de 2020 (D.O.U. de 1º/6/2020, Seção 1, Pág. 32), que dispõe sobre
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.
Parecer CNE/CP Nº 15, relatado em 6 de outubro de 2020, que estabelece as diretrizes nacionais para a
implementação dos dispositivos da Lei no 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.
Parecer Nº 0299, de 10 de novembro de 2020, que baixa normas complementares para as instituições
pertencentes ao Sistema de Ensino do estado do Ceará, e para as instituições dos sistemas municipais que
a ele se integrarem, orientando sobre o encerramento do ano letivo de 2020 e sobre como proceder em
relação aos registros de escrituração escolar, e dá outras providências.
Parecer CNE/CP Nº 6, de 06 de julho de 2021, que estabelece as 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.
Decreto Nº 140901/2021, de 14 de setembro de 2021. Autoriza a retomada das atividades presenciais
nas unidades das redes pública de ensino do município de Paracuru, e dá outras providências.
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 Anexos


Propostas de Atividades Socioemocionais.

Link: instituto-ayrton-senna-fichas-de-acolhimento.pdf ;


Decreto Nº 140901/2021, de 14 de setembro de 2021

Link: file:///C:/Users/Positivo/Downloads/decreto%20140901.pdf
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Recomeçar é andar para frente, mas dessa vez em um caminho totalmente
diferente. Não podemos voltar atrás e mudar o que já aconteceu, mas sempre há
uma oportunidade de recomeçar. Permita-se começar novamente. Crescer é fazer
de todo tropeço, um recomeço.
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