
 

 

DECRETO 6.092/2021 
 

DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS 
AULAS PRESENCIAIS NAS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
VINCULADAS A REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE IBIRAÇU. 

 

 

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no 
exercício de suas atribuições legais; 

 
Considerando o disposto no Decreto Estadual n.o 4636-R, de 19 de 

abril de 2020, na Portaria n.o 171-R, de 29 de agosto de 2020, da 
Secretaria de Estado da Saúde, a qual dispõe sobre o mapeamento de 
risco para o estabelecimento de medidas qualificadas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública decorrente do Novo Coronavirus (COVID-
19); 

 
Considerando a Portaria Conjunta SESA/SEDU n.o 02-R, de 

17/04/2021, que dispõe sobre o funcionamento dos estabelecimentos de 
ensino da rede pública e privada no Estado do Espírito Santo, em especial 
no seu art. 20, que: Autorizo a realização de atividades presenciais nos 
estabelecimentos de ensino nos Municípios classificados nos níveis de 
Risco Baixo e Moderado; 

 
Considerando a Portaria Conjunta SEDU/SESA no 06-R, de 21 de 

julho de 2021, que dispõe sobre a suspensão de todas as restrições 
sanitárias que subsidiavam a decisão de não obrigatoriedade do ensino 
presencial e sobre a frequência presencial dos estudantes em instituições 
de ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica estabelecido o retorno das aulas presenciais em todas 
as instituições de ensino vinculadas a Rede Pública Municipal, a partir de 
16 de agosto de 2021. 

 
Art. 2º O retorno das aulas presencias será no formato de 

escalonamento, seguindo o Plano de Trabalho disposto no anexo I do 
presente Decreto. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

  



 

 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiraçu, em 12 de agosto de 

2021. 

 

 

DIEGO KRENTZ 
Prefeito Municipal 

 
Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração em 12 de 

agosto de 2021. 

 

 

 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI  
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Diante de um grande desafio que é a retomada das nossas rotinas 

escolares em meio à pandemia do COVID-19 a Secretaria Municipal de Educação 

de Ibiraçu, elaborou este Plano de Volta às Aulas, considerando ser um 

direcionamento essencial à organização das escolas da Rede. As ações aqui 

apresentadas, visam à viabilização de medidas e planejamentos necessários a 

direcionamentos de atividades, com vista ao alcance de metas e objetivos 

projetados para o ano letivo de 2021. 

Temos a preocupação de fazer com que a estruturação dos nossos 

procedimentos de retorno às aulas aconteça de maneira a garantir uma retomada 

com segurança e qualidade para toda a nossa comunidade escolar. Nesse 

cenário, voltamos com muitos aprendizados e, principalmente, com uma genuína 

preocupação de acolhimento, onde a proteção de nossas crianças, famílias e 

funcionários é prioridade em toda tomada de decisão. 

É consenso que a escola precisa definir e organizar suas ações, 

entendendo-as como um conjunto de metas e objetivos a serem alcançados. 

Assim, considerando a situação atípica que estamos vivendo, principalmente no 

contexto educacional, essa prática torna-se mais importante ainda para a garantia 

da sustentabilidade da escola durante o período de combate à Covid-19. 

É preciso destacar, que a estruturação das ações da escola, 

desenvolvida a partir da perspectiva apresentada, permite que toda a equipe 

acompanhe e monitore se as ações realizadas estão conduzindo a escola para o 

alcance dos resultados projetados em seus objetivos e metas, garantindo a 

qualidade necessária à educação. Temos confiança de que voltaremos diferentes 

ao final desse processo. E, finalmente, sairemos dessa mais fortes e ainda mais 

confiantes como maneira única de prosperar e avançar como seres humanos 

melhores na educação. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Este documento faz-se necessário devido às mudanças organizacionais 

nos espaços educacionais em decorrência da pandemia do novo coronavírus, 

declarada, em 

11 de março de 2020, pela Organização Mundial da Saúde – OMS, ocasionando a 

suspensão das aulas presenciais em todo o Brasil e consequentemente no Município 

de Ibiraçu a partir do dia 23/03/2020. 

Embora medidas emergenciais como a suspensão das aulas foram e 

estão  sendo importantes no combate à disseminação do novo Coronavírus, pesquisas 

mostram            que haverá múltiplos impactos nos alunos e nos professores, exigindo um 

esforço em comum do poder público de um planejamento de volta às aulas que seja 

gradual e articulado entre diferentes setores, como a Educação, Saúde e Assistência 

Social. 

Neste documento, a Secretaria Municipal de Educação de Ibiraçu – 

SEME, apresenta medidas que serão adotadas no retorno das aulas presenciais, 

embora estejamos ainda passando por um momento de crise devido à pandemia. No 

entanto, faz-se necessário um plano de ações que promova a garantia de um  

processo de retorno às aulas presenciais, gradual e seguro, sem prejuízo às 

medidas de prevenção e combate ao vírus, oferecendo sugestões e recomendações 

coerentes e efetivas, de cunho organizacional e pedagógico, que possam subsidiar o 

planejamento das unidades escolares da Rede Municipal, contemplando os aspectos 

pedagógicos, psicossociais, sanitários e administrativos. 

Alguns desafios para o munícipio de Ibiraçu já existentes antes da 

pandemia serão intensificados ainda mais no retorno as aulas presenciais. Apesar 

de tantas incertezas ainda existentes no cenário da pandemia, retornar com um 

sistema melhor e com todos os protocolos de saúde não será nada fácil no ensino, 

aprendemos e  estamos aprendendo com as necessidades e respostas que já estão 

sendo ou serão aplicadas em caráter emergencial. 
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3. APRESENTAÇÃO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 
 

As medidas que serão adotadas para o retorno às aulas 

presenciais, diante da situação em que se encontra a saúde a nível mundial, 

devido a COVID- 19, a Secretaria Municipal de Educação de Ibiraçu, irá seguir 

as diretrizes e protocolos de volta às aulas, Pós-pandemia Covid-19, de acordo 

com os referencias de relatórios estabelecidos, conforme Regime emergencial 

produzido pelos órgãos competentes. 

Em colaboração de todos os envolvidos na educação do 

município, diretores, coordenadores, professores e demais funcionários, que 

representam a categoria, foi possível estruturar um plano para que 

pudéssemos chegar com maior segurança e precisão para atender nossos 

alunos e familiares. 

Neste documento serão apresentadas as medidas adotadas ao 

retorno as aulas com segurança, embora estejamos passando por um 

momento de crise. As Escolas Municipais, irão se adequar com recursos 

materiais, recursos humanos, ações pedagógicas, entre outros, para garantir a 

segurança da comunidade escolar, e profissional da educação, assim, bem 

como, familiares. 

Além disso, devemos garantir os Direitos de Aprendizagem 

preconizado na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e base curricular 

adotada pelas normativas das escolas privadas e estaduais, se reorganizarem 

de acordo com sua proposta pedagógica e do calendário escolar, observando 

as normativas e fatos que surgirão nos próximos meses em resposta a outros 

que, por certo, ainda virão. 

A Secretaria Municipal de Educação estará preparando a equipe 

profissional, para atender alunos e familiares no retorno às aulas presenciais, 

não só para transmitir conhecimentos didático pedagógico, mas, 

principalmente, para acolher a comunidade que vem sofrendo com o extenso 

período de pandemia e a necessidade do distanciamento social, bem como, as 

perdas materiais, educacionais, sociais e afetivas as quais muitos dos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem passam afetados pelo 

COVID-19.  
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Neste momento se faz necessário modificar algumas estruturas e 

toda rotina administrativa e pedagógica educacional, reorganizando e adequando 

os espaços escolares de acordo com os protocolos definidos pela OMS, SESA, 

UNDIME e MEC, para o retorno as aulas presenciais. 

 
 

4. ESTUDO DO CENÁRIO DE VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 
Para a preparação de volta às aulas devem ser levados em consideração os 
seguintes pontos: 

 
1. Protocolos de Segurança – Medidas individuais e coletivas. 

 
2. Organização Administrativa – Organização dos espaços das salas 

de aula. 3.Organização do Trabalho Pedagógico. 

 
 

5. AS ESTRATÉGIAS DEVEM CONSIDERAR OS MARCOS LEGAIS 
 

1. Lei nº 9.394, de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

2. Parecer nº 5, de 2020, do Conselho Nacional de Educação, e eventual futuro 

Parecer desse órgão com orientações para o retorno às atividades presenciais. 

3. Normas do respectivo Sistema de Ensino. 

4. Orientações e Diretrizes do MEC, quanto ao cumprimento do Calendário Escolar. 

5. Normas de Segurança Sanitária. 

 
 

6. RETORNO ÀS AULAS, ARTICULAÇÕES 

 

a) Articular com a Prefeitura Municipal portaria para constituir a nova Comissão 

Municipal de                                                    Gerenciamento da Pandemia da Covid-19. 

b) Reunir com o prefeito e a Secretaria Municipal da Saúde, para solicitar solução 
para  

    auxílio necessário que possa garantir a integridade física e saudável dos profissionais 

da educação, alunos, famílias e responsáveis pelos alunos, quanto ao retorno das 

aulas presenciais. 
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a) Reunir com a Secretaria Municipal Administração e de Finanças para 

realizar o levantamento dos fundos financeiros para serem aplicados na 

compra de equipamentos e ajustes nas instituições educacionais, para receber 

com segurança os alunos e profissionais da educação. 

b) Reunir com os diretores das escolas Municipais para juntos criar um grupo 

de monitoramento, do qual deverão se alinhar da mesma ação, dentro da 

realidade de cada estabelecimento educacional. 

c) Reunir com os motoristas para passar informações de como serão os 

procedimentos  quanto a higienização no Transporte Escolar. 

d) Reunir com a equipe pedagógica da SEME (Secretaria Municipal de 

Educação) para repassar as determinações e solicitar providências para o 

atendimento aos professores, aos alunos e adequar o planejamento 

pedagógico com os currículos de acordo com a realidade durante Pandemia do 

novo coranavírus. 

e) Reunir com os representantes intersetoriais, para articular ações de 

atendimentos sociais e psicológicos, as crianças e estudantes, suas famílias, 

profissionais e trabalhadores da educação que tiveram ou que alguém da 

família testou positivo com o novo coranavírus, COVID-19. 

f) Em parceria a SRE-Superintendência Regional de Educação implantar o 

Programa Escola Segura para proporcionar um espaço mais tranquilo quanto 

ao risco de contagio do novo coronavirus. 

 

7. RETORNO ÀS AULAS, O QUE FAZER? 

 

 
Definir as normas de segurança sanitária para os ambientes escolares. A 
organização dos espaços de atividades e de trabalho deverá contemplar todas 
as medidas necessárias à segurança sanitária. 
 
a) Definir a progressividade do retorno e dimensionamento das alternativas 
de rodízio dos estudantes, face às condições da rede e possibilidades de 
readequação; 

b) Criar condições para readequação e aquisição de materiais necessários; 

c) Reorganizar o número de alunos por sala, considerando a metragem 
quadrada de espaço individual; 
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d) Realizar rotinas de revezamento dos horários de entrada, saída, 
recreação, alimentação e demais deslocamentos coletivos dos estudantes 
no ambiente escolar; 

e) Reduzir o número de alunos por sala, revezamento híbrido; 

f) Sinalizar rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância entre si; 

g) Implementar o controle de temperatura de estudantes e servidores; 

h) Implantar o programa escola segura; 

i) Disponibilizar máscaras individuais, caso seja necessário; 

j) Criar estações de higiene, lavatórios / pias com dispensadores de sabonete 
líquido e  álcool em gel, suporte com papel toalha, lixeira com tampa e 
acionamento por pedal, em pontos de maior circulação, recepção, corredores e 
refeitório; 

k)  Apresentar mídias, promovendo rotinas de higienização por estudantes e servidores; 

l) Realizar campanha publicitária e outras formas de divulgação no ambiente escolar; 

m) Implementar rotinas de higienização e desinfecção dos espaços escolares, 
mobiliários e de acessos (maçanetas das portas, por exemplo), rotinas de 
triagem e higienização na entrada da escola; 

n) Desativar bebedouros com disparo para boca e incentivo à utilização de 
garrafinhas individuais; 

o) Capacitar pessoal de serviços gerais para a higienização; 

p) Desinfetar ônibus escolares em todos os intervalos  entre um grupo a outro de alunos. 

 

8. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 
Em se tratando da Alimentação Escolar nas Instituições de Ensino da Rede Pública 

Municipal, os espaços físicos dos refeitórios, devem ser adequados e respeitar o 

distanciamento social entre os discentes e servidores.  

 

Torna-se de fundamental importância que todos os discentes realizem a higienização 

correta das mãos antes das refeições e que as ida ao refeitório sejam de forma 

escalonada, sempre que possível, para evitar a aglomeração e quando isso não for 
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possível, que as refeições sejem realizadas nas salas de aulas. 

Os discentes e os profissionais, devem ser capacitados pela equipe gestora da Instituição 

de Ensino para evitar o compartilhamento de alimentos e objetos, bem como,os protocolos 

a serem realizados na utilização desse espaço escolar. 

 

Para garantir um ambiente seguro, deve ser realizada a adequada limpeza e desinfecção 

das superfícies utilizadas pelos discentes e demais servidores e após a utilização do 

refeitório é necessário repetir todos os protocolos de higienização, conforme previsto na 

legislação vigente. 

Os manipuladores de alimentos serão orientados sobre as medidas de higiene pessoal e 

de boas práticas que deverão ser adotadas para minimizar o risco de transmissão da 

Covid -19, durante as atividades de recepção, armazenamento, preparação e distribuição 

dos alimentos. Será realizado um treinamento inicial para retomada às aulas e serão 

realizadas capacitações de reciclagem periódicas. Serão mantidos registros dessas 

capacitações. 

 

9. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PARA GERENCIAMENTO DA VOLTA AS AULAS 

 
I. ALDICEA GOMES PEREIRA 

II. GRAZIANE GOMES DA SILVA 

III. CAROLINE RESENDE MARTINS 

IV. CHRISTIAN GUASTTI DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

V. FERNANDA BARROSO BUSTAMANTE NASCIMENTO 

VI. LUCIANA SIQUEIRA MONTEIRO RODRIGUES 

VII. LUCIANA PORTO 

VIII. ORMI DO NASCIMENTO 

IX. ROSICLEA PELISSARI OLIVEIRA 

 
 
10. ESTRUTURAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS 

 
 

 Considerando o atual cenário educacional, decorrente da Covid – 

19, o retorno às aulas presenciais, na Rede Municipal de Ibiraçu, dar-se-á de 

forma híbrida, com revezamento semanal e escalonado dos estudantes, 
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alternando momentos presenciais e não presenciais e com um número menor de 

estudantes por turma/sala, bem como as medidas sanitárias, previstas nas 

Portarias Conjuntas SESA/SEDU e Protocolo Sanitário Municipal. 

 A retomada das aulas presenciais demandará uma atitude 

colaborativa de  toda comunidade escolar, num esforço comum e comprometido 

para atenuar os impactos decorrentes da suspensão da modalidade presencial 

em 2020. 

            As famílias/responsáveis deverão optar pelo retorno às aulas de forma 

presencial ou remota, por meio do preenchimento do Termo de Manifestação 

de Interesse e Concordância ( conforme ANEXO 1). Caso a família/responsável 

manifeste, posteriormente, interesse em retornar às aulas presenciais, esta 

deverá comunicar à escola, com no mínimo, 15 dias de antecedência para que 

seja providenciada a alteração do Termo de Manifestação de Interesse e 

Concordância, o transporte e a alimentação do estudante.  

                   Na primeira etapa, atenderemos os estudantes da Educação Infantil  (Grupo IV  

e Grupo V) e estudantes do Ensino  Fundamental (1º ao 9º ano), condicionado ao Mapa de  

risco do Município, caso o mapa mude poderemos ter alterações.O retorno será  em 

etapas,  com exceção da Creche na Educação Infantil ,e acontecerá de forma híbrida e 

escalonada, ou seja, os alunos serão divididos em grupos ( conforme ANEXO 2). Na 

semana seguinte, o escalonamento se inverte. Em situações de turmas com poucas 

matrículas,e que o espaço físico esteja favorável ao distanciamento físico exigido, o 

escalonamento poderá ser excluído ficando a Instituição de Ensino responsável pelo 

atendimento total dos discentes em salas de aula, desde que sejam observados e 

cumpridos todos os protocolos de segurança. 

         Estimamos um período de 15 dias de aulas presenciais, onde será aplicada a 

Avaliação diagnóstica, conforme a proposta da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), 

que dará  aos profissionais um resultado da real situação.  

Os alunos da Educação Infantil (creche e Grupo III), seguirão com atendimentos remotos , 

atividades impressas e grupo de WhatsApp, por serem crianças muito pequenas e exigirem 

grande contato físico. O atendimento presencial será avaliado mensalmente para o  

acréscimo do Grupo III e, posteriormente, do Grupo I e II.  

 

a) Em conformidade com o estudo de cenário envolvendo o retorno das atividades       
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presencias, realizada pela UNDIME, especifica que o atendimento as crianças de        

0 a 3 anos merecem uma atenção especial e existem muitos riscos de contágio, com        

isso compreende-se que: as crianças de até dois anos não devem usar máscaras pelo 

       risco de sufocamento; 

b) O contato físico entre adultos e crianças, indispensáveis aos cuidados dessa faixa 

etária (troca de fraldas, pegar no colo quando chora, dar banho, limpar o nariz, ajudar 

a usar o vaso sanitário, organizar o sono, auxiliar no momento das refeições etc.) 

pode favorecer a transmissão do vírus entre adultos e crianças.  

c) Em relação aos alunos de Educação Especial (AEE), c o n f o r m e  PORTARIA 

ICEPi Nº 037-S, DE 21 DE JULHO DE 2021,o retorno presencial é facultativo e 

poderão optar pela continuidade das atividades não presenciais por meio de suas 

famílias/responsáveis ou pessoalmente no caso de serem maiores de idade, 

manifestando-se por meio de instrumento próprio, a ser disponibilizado pelas 

escolas. 
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QUADRO 01 

 
 

Mês/dias Ensino 
Fundamental  

Programação Para o Retorno às Aulas Presenciais 

Data:16/08 Turmas de 1º ao 9º - Em um primeiro momento será realizado o acolhimento com 
os alunos e profissionais da educação e conversa informal 
sobre o novos cuidados e rotinas. 
- No decorrer dos dias os professores irão trabalhar com 
dados e orientações de higienização, protocolos de segurança 
sobre a COVID-19 com os alunos. 

  - O professor poderá repetir a avaliação diagnóstica que foi 
aplicada em fevereiro, desde que atualize o arquivo com 
atividades que priorizem as habilidades que foram trabalhadas 
no 1º semestre. 
  - Os professores iniciarão com os conteúdos novos da Matriz 
de Habilidades de acordo com a BNCC conforme o 
desenvolvimento e progressão de aprendizagens da turma e 
alunos, avaliando de forma geral e também especifica de cada 
aluno. 
  - Os professores intercalarão entre atividades presenciais e 
não presenciais de acordo com o desenrolar da Pandemia do 
COVID-19 e normativas que poderão surgir durante os 
períodos   seguintes. 
  - Os professores realizarão as atividades avaliativas visando 
os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e tendo total 
cuidado com as aprendizagens adquiridas durante este período 
para que o aluno não seja prejudicado. 
 - Os professores trabalharão de forma interdisciplinar e lúdica 
para facilitar as diferentes aprendizagens de acordo com as 
especificidades de cada aluno. 

 
ano 
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QUADRO 02 
 
 
Mês/dias Educação Infantil Programação a serem realizadas em conjunto com as 

aulas remotas 

Data:16/08  Grupo IV e Grupo V 
 
 
 

1- Em um primeiro momento será realizado o 
acolhimento com os alunos e profissionais da 
educação e conversa informal sobre o novos 
cuidados e rotinas. 

2- Apresentação da nova organização da escola: 
espaços, placas/cartazes de identificação, uso 
correto da lavagem das mãos, da colocação e uso 
da máscara, utilização do álcool 70% e outros. 
Estas propostas devem ser consideradas 
atividades educativas permanentes, fazendo parte 
da construção de uma nova rotina  

3- Os professores realizarão o diagnóstico de 
maneira lúdica e individual, contemplando os 
campos de experiência. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 03 
 
 
Mês/dias Educação Infantil Programação a serem realizadas em conjunto com as 

aulas remotas 

Data:Indefinida Grupo I, II e III. 
 
 
 
 

1- Em um primeiro momento será realizado o 
acolhimento com os alunos e profissionais da 
educação e conversa informal. 

2- Apresentação da nova organização da escola: 
espaços, placas/cartazes de identificação, uso 
correto da lavagem das mãos, da colocação e uso 
da máscara, utilização do álcool 70% e outros. 
Estas propostas devem ser consideradas atividades 
educativas permanentes, fazendo parte da 
construção de uma nova rotina 

3- Os professores realizarão o diagnóstico de 
maneira lúdica e individual, contemplando os 
campos de experiência. 
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11. ESCALONAMENTO PARA ATENDIMENTOS AOS ALUNOS NO RETORNO ÀS 

AULAS PRESENCIAIS 

Os planejamentos pedagógicos serão adequados de acordo com as competências da 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para acompanhar o desenvolvimento dos 

alunos e a perda pedagógica que pode ter havido durante o processo de suspensão das 

aulas presenciais. Haverá primeiramente um período de acolhimento para as 

crianças/estudantes onde estas devem na medida do possível, envolver a promoção de 

diálogos com trocas de experiências sobre o período vivido “considerando as diferentes 

percepções das diferentes faixas etárias”, bem como, a organização de apoio 

pedagógico, de diferentes atividades físicas e de ações de educação alimentar e 

nutricional, entre outros. 

A avaliação diagnóstica é uma importante ferramenta na retomada das aulas 

presenciais, pois permite avaliar como foi a aprendizagem dos estudantes durante a 

realização das atividades não presenciais. O objetivo é utilizar os resultados obtidos para 

a elaboração de estratégias pedagógicas interventivas, visando superar as defasagens, 

possibilitando que os professores realizem o planejamento com base nessas informações. 

Neste sentido, a avaliação diagnóstica deverá ser elaborada, pelos professores , 

considerando as habilidades estruturantes, devendo ser aplicada, aos estudantes, na 

modalidade presencial, conforme organização da escola. A mesma será aplicada na 

primeira semana de aula presencial. 

 

12. CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO ESCOLAR NA PANDEMIA 

 
Mesmo com as aulas presenciais suspensas no Município a partir do dia 23/03/2020 pela 

Vigilância Sanitária e órgãos competentes da saúde, consideração normativas diversas 

para enfrentamento da pandemia do coronavírus, temos implementado medidas no 

município de Ibiraçu, para o cumprimento do Calendário Escolar 2021 com 201 dias 

letivos, que está sendo avaliado pela Superintendência Regional de Educação. A Rede 

municipal de ensino organizou material pedagógico que contempla os Componentes 

Curriculares, em equivalência de horas e dias para o cumprimento do Calendário Escolar 

seguindo os conteúdos previstos nas Orientações do Currículo do Município de Ibiraçu. 
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13. CONCLUSÃO 
 
 

Nosso Plano De Ação Para Retorno Às Aulas Presenciais 

 é uma proposta pautada no cenário mundial, porém com data indefinida para ser 

implantado. Afinal nesse período de pandemia, o sensato é esperar o sinal verde 

das autoridades competentes, para com segurança e responsabilidade, 

retornarmos ao nosso “novo normal”. 

Sabemos que o retorno não será fácil e que exigirá dos educadores 

novas abordagens metodológicas, novos caminhos, novo olhar. Mas, temos 

certeza que nossos profissionais estarão dispostos a oferecer o seu melhor, dentro 

dos limites de cada um, seja, no espaço físico, na falta de estrutura, no apoio das 

famílias, entre outros aspectos relevantes. 

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. 
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14. ANEXOS 
ANEXO 1 

 

Secretaria Municipal de Educação 
           PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU 
 

TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E CONCORDÂNCIA 
  

Escola:____________________________________________________________________

______________Eu, (nome 

completo),____________________________________________________________,  grau 

de parentesco, ________________________, Carteira de identidade (RG) 

nº____________________________ e  CPF nº_________________________________, 

responsável pelo(a) estudante 

__________________________________________________________________________

__, regularmente matriculado(a) nesta escola no _______ ano, turma ____, 

turno________________, declaro por meio deste documento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As aulas presenciais serão realizadas conforme normas de funcionamento constantes no 
Plano Estratégico de Prevenção e Controle (PEPC) do Estado do Espírito Santo e no Protocolo 
Sanitário de Retomada Gradativa das Aulas Presenciais disponibilizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Ibiraçu. Declaro também ter conhecimento dos cuidados e protocolos de 
segurança emitidos pelas autoridades competentes referentes à Covid-19 e me comprometo a 
não enviar para a escola o (a) estudante quando este apresentar sintomas gripais ou caso 
alguém da família e/ou convívio diário esteja com os mesmos sintomas.  

 
Ibiraçu/ES, _____/_____/2021  

 
  

 Assinatura do Responsável 

� (      ) que o (a) estudante retornará às AULAS PRESENCIAIS e que estou ciente quanto 
ao fato de que essas aulas serão intercaladas com momentos remotos, sendo obrigatório o 
cumprimento e a realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP´s) neste 
período, e, que o(a) estudante não pertence a nenhum grupo de risco para a Covid-19.  

 
�  (  ) que o (a) estudante retornará às AULAS PRESENCIAIS, mesmo pertencendo ao 

grupo de risco para a Covid-19, sendo de minha inteira responsabilidade a opção pelo retorno e 
atendendo ao protocolo sanitário, apresento o laudo/parecer médico. Declaro ainda ter ciência 
que essas aulas serão intercaladas com momentos remotos, sendo obrigatório o cumprimento e 
a realização das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP´s) neste período.  

 
� (    ) que o (a) estudante permanecerá apenas com AULAS REMOTAS e que estou 

ciente quanto à obrigatoriedade do cumprimento e da realização das Atividades Pedagógicas 
Não Presenciais (APNP´s), sendo possível retornar às aulas presenciais a qualquer tempo, 
desde que eu comunique esta decisão à escola com no mínimo 15 (quinze) dias de 
antecedência, para que sejam providenciados o transporte e a alimentação do(a) estudante.  
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ANEXO 2 
 

MODELO DE ESCALONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Turma:  
Professora Regente:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: Ao término da 3ª semana, faremos uma avaliação sobre as estratégias adotadas para 
o retorno às aulas presenciais, de modo a realizar adequações, caso sejam necessárias. 

 

 
 
 

Escala   
A 

 Escala   
B 

01   01  
02   02  
03   03  
04   04  
05   05  
06   06  
07   07  
08   08  
09   09  
10   10  
11   11  

AGOSTO 
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

15 16 17 18 19 NP 21 
22 23 24 25 NP 27 28 
29 NP 31     

SETEMBRO 
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

   01 02 03 04 
05 06 - CC Feriado 08 09 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 29 30  
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ANEXO 3 
 

CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA RETOMADAS AS AULAS PRESENCIAIS 
AÇÃO DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DATAS STATUS 

 
I- COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO 

Criação do 
Comitê Local de 
Prevenção 

Delegar os Membros que 
formarão o Comitê Local de 
Prevenção da Secretaria 
Municipal de Educação 

Secretário e 
Subsecretário de 
educação 

Imediato- 
23/09/2020 

Realizado 

Reunião do 
comitê local de 
prevenção 

Reunir para organizar a 
implementação da Portaria 
conjunta SEDU/SESA nas 
Instituições de Ensino 

Comitê Local de 
Prevenção 

06/2021 Realizado 

Reunião do 
Comitê Local de 
Prevenção com 
os Gestores 
Escolares 

Reunir para organizar a 
implementação da Portaria 
conjunta SEDU/SESA nas 
Instituições de Ensino 

Comitê Local de 
Prevenção 

06/2021 Realizado 

II -CALENDÁRIO ESCOLAR 

Construção do 
Calendário 
Escolar 

Refazer o 
Calendário Escolar 
do ano letivo de 
2021 

Secretaria de Educação 
Superintendência 

07/2021 Realizado 
Aprovado 

III- DAS ADEQUAÇÕES DOS ESPAÇOS FÍSICOS 

Adequação dos 
espaços físicos 

Adequar os espaços 
físicos a fim de evitar 
aglomeração e 
garantir o 
distanciamento físico 
entre as pessoas e 
proporcionar 
condições adequada  
de higienização dos 
espaços e indivíduos 

Instituição de Ensino 07/2021 e 
08/2021 

Realizado 

IV -AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANITÁRIAS 

Capacitação dos 
funcionários, 
responsáveis 
dos alunos e  

Orientar 
funcionários, 
responsáveis pelos 
estudantes e 
estudantes sobre os 
protocolos sanitários 
e medidas de 
acolhimento para 
retorno das aulas 
presenciais. 
 

Instituição de ensino 07/2021 Realizado 
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V- MEDIDAS DE ACOLHIMENTO 

Medidas de 
acolhimento dos 
alunos e seus 
responsáveis no 
retorno as aulas 
presenciais 

Criar medidas de 
acolhimento e 
orientação dos 
alunos e seus 
responsáveis no 
retorno as aulas 
presenciais 

Instituição de ensino 
 
Equipe Pedagógica da 
SEME 

07/2021 Realizado 

VI- FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS 

Cronograma de 
fiscalização das 
medidas 
implementadas 

Criar um 
cronograma para 
fiscalizar as medidas 
administrativas, 
sanitárias de 
higienização de 
ambientes, de 
distanciamento físico 
e adequação dos 
espaços físicos, de 
preparo e consumo 
de alimento e do 
transporte escolar 
estão sendo 
cumpridas 

Comitê Local de 
Prevenção 

02/08/21 
03/08/21 
04/08/21 
05/08/21 
06/08/21 
09/08/21 
11/08/21 

Realizado 

VI- AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DOS NÍVEIS DE CONHECIMENTO 

Avaliação 
diagnóstica dos 

níveis de 
conhecimento e 
desenvolvimento 

dos alunos 

Avaliar os níveis de 
conhecimento e 
desenvolvimento dos 
alunos com a 
finalidade de 
retomada das 
atividades 

Instituição de ensino 
 
Equipe Pedagógica da 
SEME 

 
02/2021 e 
 
08/2021 

Realizado 
 
 
Presencial 

ESTUDO ACERCA DA VIABILIDADE DE TESTAGEM E PARCERIA COM A SECRETARIA DE 
SAÚDE 

Orientações e 
capacitações 

Estabelecer parceria 
junto à secretaria de 
saúde para o 
desenvolvimento de 
orientações e da 
testagem rápida por 
amostragem nos 
alunos da Rede de 
Ensino 

Comitê local de 
prevenção 
 
Secretaria de saúde 

08/2021  

REFERÊNCIAS: * Portaria conjunta SEDU/SESA * Prefeitura Municipal de Ibiraçu* Notificação 
recomendatória nº 38/2020 *  
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