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INTRODUÇÃO

O presente documento denominado Plano de Retorno das

atividades/aulas presenciais, para o atendimento da Educação Infantil e

Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e Educação de Jovens e Adultos,

tem por objetivo subsidiar o planejamento das ações educativas durante o

ensino remoto e híbrido para a conclusão do ano letivo de 2021, no município

de Curralinho-PA.

O processo de reabertura de forma presencial das escolas demanda

alguns cuidados e mudanças de rotina, de forma a não impactar na taxa de

transmissão do novo coronavírus. Esses cuidados são necessários para que

possamos avançar no processo de abertura das escolas, sem retroceder no

combate à pandemia e garantir a segurança dos alunos, dos professores,

gestores e profissionais da educação.



OBJETIVO GERAL:

Orientar e direcionar as Unidades de Ensino em período de pandemia (COVID19) no

planejamento e execução das Propostas Curriculares e Pedagógicas, garantindo o direito à

aprendizagem dos objetos de conhecimento se desenvolvimento dos alunos assegurado

nas Bases Legais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :

❖ Manter a relação socioafetiva e emocional em todas as modalidades e etapas de ensino;

❖ Garantir a continuidade do programa curricular em todas as modalidades e etapas de

ensino considerando as legislações;

❖ Garantir o direito de aprendizagem no processo remoto, híbrido e presencial em todas

as modalidades e etapas de ensino;

❖ Apresentar estratégias de recursos pedagógicos e metodológicos para utilização das

Tecnologias Digitais de informação e comunicação;

❖ Garantir os conhecimentos essenciais no período de pandemia da COVID-19.

❖ Assegurar o atendimento presencial e remoto a todos os alunos da rede municipal de

ensino.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

1. PROTOCOLO PARA RETOMADA DAS AULAS DE FORMA REMOTAS/HIBRIDA E 

PRESENCIAL

Preparar todo o espaço físico da unidade escolar,

especialmente os ambientes de uso contínuo e superfícies

que são tocadas como (Carteiras, mesas, puxadores de

portas, etc), todos deverão ser higienizados antes do

acesso de pessoas, independentemente do turno de

funcionamento de cada escola e/ou sempre que

necessário.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

2.  HIGIENIZAÇÃO E OS CUIDADOS PESSOAIS

- Diretrizes

É importante que todos os funcionários, pais, responsáveis

de alunos, alunos e outros que adentrarem as escolas,

deverão lavar as mãos com água e sabão ou fazer a

higienização com álcool em gel 70% na entrada da escola,

bem como, ao utilizar os banheiros e outros espaços que

seja de uso coletivo.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

2.  HIGIENIZAÇÃO E OS CUIDADOS PESSOAIS

- Diretrizes

O uso das máscaras funciona como uma barreira física

para a liberação dessas gotículas no ar quando há tosse,

espirros e até mesmo durante conversas. Seu uso é

importante e será obrigatório nas unidades de ensino da

rede municipal, por ajudar na prevenção e a não

proliferação do vírus.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

2.  HIGIENIZAÇÃO E OS CUIDADOS PESSOAIS

- Diretrizes

O acesso à escola será restrito a alunos,

professores e funcionários e deverá obedecer aos

protocolos de higiene. O acesso das demais

pessoas deverá acontecer nos casos extremos.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

2.  HIGIENIZAÇÃO E OS CUIDADOS PESSOAIS

- Diretrizes

A retomada das atividades escolares de forma remota,

semipresencial ou híbrida, deverá ter o acompanhamento

dos responsáveis, docentes, discentes, profissionais da

educação, explicando a objetividade e clareza dos

protocolos sanitários exigidos.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

3. ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

- Diretrizes

Evitar qualquer tipo de atividade educacional ou

de caráter social que promova aglomeração de

pessoas.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

3. ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

- Diretrizes

Assegurar o distanciamento de 1,5 metros entre

as pessoas, em formação de filas, e na

distribuição dos pais ou responsáveis dos alunos e

alunos em sala de aula. Se possível, sinalizar a

marcação no piso.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

3. ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

- Diretrizes

No ato do recebimento das atividades por alunos, ou

responsáveis, será limitado o acesso por sala de aula. Bem

como os ambientes coletivos (salas de professores,

refeitórios, bibliotecas, laboratórios, entre outros) deverão

ser limitados a grupos pequenos e respeitando o

distanciamento mínimo entre as pessoas.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

3. ESTRATÉGIAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL.

- Diretrizes

As aulas de educação física aconteceram de

forma teórica, com materiais elaborados pelos

professores e encaminhados aos alunos e na

medida do possível com atividades em grupos de

no máximo 5 pessoas nas atividades práticas.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

4. CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS PESSOAS QUE ACESSAREM AS UNIDADES 

DE ENSINO.

- Diretrizes

Na chegada de qualquer servidor, aluno ou responsável

por aluno nas unidades de ensino, será obrigatório aferir a

temperatura de todos. Ao detectar a temperatura acima de

37,5° C, a pessoa será orientada a retornar para sua

residência ou caso haja necessidade procurar ajuda

médica mais próximo de sua residência ou a sede do

município.



PLANEJAMENTO DE RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES 
2020/2021

3. CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS PESSOAS QUE ACESSAREM AS UNIDADES 

DE ENSINO.

- Diretrizes

O trabalho dos docentes, técnicos, gestores e equipe

administrativa do grupo de risco deverão trabalhar em

home office, realizando as atividades focando no

planejamento realizado conjuntamente com todos os

segmentos da escola, cujas atividades podem ser:

elaboração, correção, planejamento, emissão de

documentos, dentre outras que possam subsidiar o bom

funcionamento da escola.



ORIENTAÇÕES ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO

Secretaria Municipal de Educação irá acompanhar a execução

das diretrizes apontadas nesse documento, garantindo suporte

técnico, pedagógico e financeiro para a implementação de todas as

ações propostas no referido plano. Para um bom andamento das

ações, faz-se necessário o acompanhamento de alguns pontos de

atenção, que vão impactar na retomada das atividades remotas,

semipresenciais ou híbridas, caso não forem garantidos. São eles:



ORIENTAÇÕES ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO

❖ Disponibilidade do transporte escolar em cada unidade de ensino;

❖ Acompanhar a distribuição dos kits da merenda escolar;

❖ Disponibilizar materiais pedagógicos para impressão das atividades remotas

nas escolas;

❖ Garantir a higienização do espaço escolar, conforme os protocolos da

organização Mundial de Saúde (OMS);

❖ Aplicação dos recursos financeiros (suprimentos de fundos COVID-19);

Manter o ensino das aulas remotas para professores e estudantes que fazem

parte do grupo de risco, conforme preconiza a OMS, tais como, servidores

com 60 anos ou mais, gestantes e lactantes, portadores de doenças crônicas,

responsáveis pelos cuidados de pessoas com suspeitas, ou confirmação de

infecção por Covid 19;

❖ Estudantes do grupo de risco terão reposição após a pandemia;

❖ Atendimento intersetorial. (Conselho Tutelar, Saúde, SEMAS, CAPES)



ESTRUTURA DOS AMBIENTES ESCOLARES

✓ Instalação de pias nas áreas externas, com sabonete líquido;

✓ Sinalização de rotas nas escolas para que os alunos mantenham distância entre si;

✓ Álcool em gel em todos os ambientes;

✓ Distribuição de EPIs e máscaras para as pessoas que forem lidar com alunos;

✓ Desativação de bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de

garrafinhas individuais e/ou copos descartáveis;

✓ Aquisição de termômetros digitais;

✓ Ampliação da atenção para a higiene do piso nos níveis de ensino onde os alunos o

utilizem com maior frequência para o desenvolvimento das práticas pedagógicas;

✓ Higienizar diariamente brinquedos e materiais utilizados pelas crianças da educação

infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental;

✓ Garantir, sempre que possível, material individual e higienizado para o

desenvolvimento das atividades pedagógicas;

✓ Manter abertas todas as janelas e portas dos ambientes, privilegiando, na medida do

possível, a ventilação natural.



CALENDÁRIO



DOCUMENTO ORIENTADOR



ATENDIMENTO REMOTO, HÍBRIDO E PRESENCIAL 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

• Considerando que a partir do dia 02 de agosto de 2021, o município
de Curralinho retornará suas atividades escolares, a Secretaria
Municipal de Educação e Desporto – SEMED organizou a seguinte
proposta de retomada de aulas nesse segundo semestre para a
Educação Infantil: do dia 16 de agosto do corrente ano iniciará
as aulas de forma remota e a partir de 04 de outubro o ensino
passará ser de forma hibrida (50% presencial e 50% remoto).

• O retorno 100% presencial dos alunos se dará por meio de
avaliação do cenário apresentado pela covid-19, no município de
Curralinho, no decorrer do semestre letivo.

• Pais ou responsáveis dos alunos da Educação Infantil da zona
urbana e rural, serão contactados para comparecerem aos Centros
de Educação Infantil, a fim de receberem orientações relacionadas a
retomada das atividades escolares.



ATENDIMENTO REMOTO, HÍBRIDO E PRESENCIAL 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

EDUCAÇÃO INFANTIL

DATA AÇÃO PÚBLICO
FORMA DE 

RETORNO

02 a 13/08

Planejame

ntos e 

reuniões

Diretores, Coordenadores 

Pedagógicos e professores

Presencial 

e/ou online

16/08 a 01/10 Aula Todos
Ensino 

Remoto

A partir de 

04/10
Aula 50% dos alunos

Ensino 

Hibrido



ATENDIMENTO REMOTO, HÍBRIDO E PRESENCIAL 
NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 9º ANO

• Considerando que a partir do dia 02 de agosto de 2021, o município
de Curralinho retornará suas atividades escolares, a Secretaria
Municipal de Educação e Desporto – SEMED organizou a seguinte
proposta de retomada de aulas nesse segundo semestre: do dia 02
a 13 de agosto será realizada reuniões presencial e/ou online com
diretores e coordedores pedagógicos das unidades escolares e
posterior planejamento com os docentes. Do dia 16 até o dia 27 de
agosto de 2021, retornará as aulas remotas com todos alunos da
rede municipal. A partir do dia 30 de agosto até 01 de outubro os
anos finais (5º e 9º anos do Ensino Fundamental) iniciarão o ensino
hibrido, sendo: 50% presencial e 50% remoto e os demais anos
continuarão de forma retoma.

• O retorno 100% presencial dos alunos se dará por meio de
avaliação do cenário apresentado pela covid-19, no município de
Curralinho, no decorrer do semestre letivo.



ATENDIMENTO REMOTO, HÍBRIDO E PRESENCIAL 
NO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 9º ANO

ENSINO FUNDAMENTAL

DATA AÇÃO PÚBLICO
FORMA DE 

RETORNO

02 a 13/08
Planejamento

s e reuniões

Diretores, Coordenadores 

Pedagógicos e professores

Presencial e/ou 

online

16 a 27/08 Aula Todos Ensino Remoto

30/08 a 01/10 Aula 50% Anos Finais (5º e 9º) Ensino Hibrido

A partir de 

04/10
Aula

100% Anos Finais e 50% das 

demais séries/anos

Ensino Presencial 

e Hibrido



ATENDIMENTO REMOTO, HÍBRIDO E PRESENCIAL 
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

DATA AÇÃO PÚBLICO
FORMA DE 

RETORNO

02 a 13/08
Planejamento 

e reuniões

Diretores, Coordenadores Pedagógicos e 

professores

Presencial e/ou 

online

16 a 27/08 Aula Todos Ensino Remoto

A partir de 30/08 Aula 50% dos alunos Ensino Hibrido

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA iniciarão suas

atividades por meio remoto no dia 16 de agosto de 2021 e irão até 27

de agosto. A partir de 30 de agosto iniciará o ensino hibrido na escola

(50% presencial e 50% remoto).

O retorno 100% presencial dos alunos se dará por meio de

avaliação do cenário apresentado pela covid-19, no município de

Curralinho, no decorrer do semestre letivo.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos dos imensos desafios que o novo coronavírus traz

a todos e da necessidade de darmos continuidade ao trabalho

educacional, que além de ser um direito constitucional é o

caminho para a conscientização e o conhecimento, que sem

dúvida serão armas essenciais para vencermos essa pandemia.

Nada está concluído, estamos em um processo de

transformação, desafios, novos 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.


