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• Decreto Nº 117/2021 - Dispõe sobre o retorno híbrido das atividades 

letivas, nas instituições de ensino do Município de Jeremoabo-BA, e dá 
outras providências. 

• Portaria Nº 520/2021-Retificação - Dispõe sobre a nomeação para a 
função de suplência do Conselho Tutelar; e dá outras providências. 

• Portaria Nº 522/2021 - Dispõe sobre a exoneração de cargo em comissão 
e dá outras providências. 

• Portaria Nº 523/2021 - Dispõe sobre a exoneração de cargo em comissão 
e dá outras providências. 

• Portaria Nº 524/2021 - Dispõe sobre a exoneração de cargo em comissão 
e dá outras providências. 

• Portaria Nº 525/2021 - Dispõe sobre a nomeação de cargo de em 
comissão do quadro da Secretaria Municipal de Saúde; e dá outras 
providências. 

• Portaria Nº 526/2021 - Dispõe sobre a prorrogação de licença para tratar 
de interesses particulares, sem remuneração, pelo período de 03 (três) 
anos, no cargo de Assistente Administrativo concedido ao servidor 
Luciano Jose Andrade de Oliveira.  

• Portaria Nº 527/2021 - Dispõe sobre a nomeação de cargo em comissão 
do quadro da Secretaria Municipal de Saúde; e dá outras providências. 

• Portaria Nº 528/2021 - Dispõe sobre a exoneração de cargo em comissão 
e dá outras providências. 
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Guia de Implementação de Protocolos de Retorno às
Aulas Presenciais 2021

Rede de Ensino Municipal e Privada

Este Guia trata de critérios de Biossegurança, ou seja, medidas preventivas e orientações 
para o retorno das aulas presenciais para todas as escolas da Rede Municipal e Privada. Os 
critérios são detalhados em tópicos numerados e ilustrados, com as medidas de segurança 
sanitárias que devem ser adotadas para evitar o contágio, inclusive com um tópico especial 
sobre o transporte escolar.
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Neste tempo de incertezas, não se pretende dar informações 
absolutas, mas apoiar e colaborar na nova rotina que deverá 
ser vivida a partir da reabertura das escolas e acolhimento da 
comunidade escolar. 
      Este Guia é fruto de debates e reuniões entre representantes 
dos setores públicos, Promotoria, Sindicatos e Legislativo, que 
contou ainda com a participação de outras entidades
convidadas.

O grupo analisou estudos sobre o impacto da pandemia 
em crianças e adolescentes, além de dados epidemiológicos 
da covid-19, municipais, estaduais e nacionais. Todas as 
orientações contidas neste documento estão de acordo 
com as determinações governamentais, baseadas em 
diversas referências.
       Portanto, o retorno presencial das escolas da rede 
Pública e Privada exige das Instituições uma preparação 
quanto aos protocolos de saúde, planejamento e 
acolhimento dos alunos.

A seguir são dispostas as medidas que devem ser 
observadas antes e durante o retorno das atividades 
escolares presenciais, ressaltando que toda a comunidade 
escolar deve estar ciente dos benefícios e riscos de cada 
estratégia de aprendizagem: híbrida/presencial. 

O retorno à vida escolar deverá ser gradual para permitir 
o aprendizado e construção conjunta de práticas de 
proteção e cuidados. Esse processo coletivo visa fortalecer o
aprendizado das medidas de prevenção e a sensação de 
segurança necessária para novas formas de viver em grupo.

Guia de Implementação de 
Protocolos de Retorno às Aulas 

Será necessário o 

conhecimento por parte 

de todas os envolvidos,

das orientações 

descritas neste guia, cujo 

objetivo é atender as 

demandas de 

aprendizagem, de 

saúde e de segurança, 

para os estudantes, 

profissionais da 

educação e familiares 

criando um ambiente 

seguro, protegido e 

acolhedor.

� � �

IMPORTANTE!
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O cumprimento das normas de biossegurança para evitar a disseminação da 

Covid-19 é "condição indispensável" ao retorno do calendário pedagógico 

presencial.  Dentre as adequações necessárias na estrutura escolar, destacam-se: 

Alvará sanitário e de funcionamento atualizado; 

Capacitar os funcionários da escola a respeito das medidas de prevenção e 

controle da COVID-19; (anexar registros dos encontros ou apresentar durante 

a visita da Equipe de Monitoramento) 

Providenciar cartazes informativos sobre as medidas preventivas de contágio 

da COVID-19 e higienização das mãos nas áreas de circulação do 

estabelecimento;  

Disponibilizar dispensadores de álcool a 70% na entrada, nos corredores e 

pontos estratégicos de maior circulação para a higienização das mãos dos 

alunos ao chegarem à escola, ou um funcionário (com máscara e protetor 

facial) portando um frasco spray contendo álcool a 70% para aspergir nas 

mãos dos alunos; 

Os gestores educacionais devem prover Encontro Orientativo (anexar 

registros dos encontros) e nos meios de comunicação (redes sociais, 

plataforma, sites da Instituição) disponibilizar conteúdos para que as diretrizes 

abaixo atinjam aos pais, responsáveis e alunos:  

- Pais e responsáveis devem estar informados e atentos aos sinais e sintomas 

da COVID-19, sobretudo para que em situações de manifestações clínicas da 

doença sejam cumpridas as orientações de isolamento;  

- Devem ser orientados a monitorar a saúde do seu filho, assim como a realizar 

a higienização dos materiais levados para a escola;  

-  Pais ou responsáveis devem orientar a adoção da etiqueta da tosse e a 

higiene respiratória às crianças e adolescentes, bem como explicar que se 

evite tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após contato com 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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superfícies e a importância da higienização correta das mãos quando isso 

ocorrer; 

Protocolo Operacional Padrão de Retorno às Aulas Presencias, devendo 

constar os seguintes tópicos obrigatórios: 

1. Organização do ambiente escolar- O gestor deverá ser o ponto focal, o 

multiplicador das recomendações e o articulador para o cumprimento das 

medidas de prevenção e controle. Neste tópico devem descrever: 

- Quantitativo de alunos e profissionais; 

- Descrição da insfraestrutura da escola: quantitativo de salas, banheiros, 

refeitório/pátio, entre outros; 

- Cronograma de escalonamento dos alunos por turma(proposta) 

respeitando o distaciamento de segurança de 1,5m com sinalização; 

� Mesas menores: dois alunos por mesa e mesas maiores: 4 alunos em 

cada extremo; 

� Respeitar o distancimento exigido por mesa/carteira; 

- Adequar a rotina: é recomendado às escolas a adoção de horários distintos 

de entrada e saída de diferentes turmas ou de criação de bolhas, com grupos 

de alunos de que não se cruzem.

2. Limpeza e desinfecção do ambiente escolar:

- Realizar a limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios, salas e 

outros) com solução desinfetante regularmente, utilizando-se produtos à base 

de cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquido a 70% ou outro 

desinfetante de uso geral, desde que seja regularizado junto à ANVISA; ▪ 

Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, 

cadeiras, teclados, computadores, copiadoras, telefones e todas as 

superfícies metálicas constantemente com solução alcoólica líquida a 70%; ▪ 

Esvaziar as lixeiras nas salas de aula, nos banheiros e demais espaços, antes 

de serem completamente cheias, e pelo menos três vezes por dia; 

- Disponibilizar álcool 70% para higienizar as mãos em pontos estratégicos de 

maior circulação e nas salas de aula; 
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- Realizar manutenção dos banheiros, salas, corredores e demais locais que 

serão utilizados antes de cada turno, após o fechamento e, no mínimo, a 

cada três horas; 

- Higienizar dispensadores de água com álcool a 70%, a cada 2 horas, ou 

quando necessário. O dispositivo dispensador de água dos bebedouros que 

exigem aproximação da boca deve ser lacrado, permitindo-se apenas 

torneiras para copos e garrafas de uso individual, evitando que estes entrem 

em contato direto com o bebedouro. Recomendar que cada aluno traga seu 

copo ou garrafa de casa e que haja sinalização (cartazes e marcação no 

chão) para se evitar aglomeração próximo ao bebedouro. O aluno deve 

higienizar suas mãos com álcool a 70% antes do uso;  

3.Comunicação- Ampliar a comunicação entre trabalhadores, estudantes, pais e 

responsáveis sobre os mecanismos de transmissão da COVID-19 com ênfase nas 

medidas de proteção individual e coletivas para a prevenção da transmissão do 

SARS-CoV-2, além das medidas individuais e familiares necessárias após a 

retomada; Incluir a produção de conteúdo sobre as formas de reduzir a transmissão 

da Covid-19 no ambiente escolar como parte de atividades e projetos pedagógicos 

interdisciplinares. 

- Os casos suspeitos e positivos devem ser informados a vigilãncia e o ambiente 

deverá passar por desifecção imediata; 

4.Transporte escolar- * Rede Municipal 

 O município deverá planejar a oferta de transporte público de maneira a atender 

as necessidades de distanciamento social para evitar o contágio durante o 

deslocamento casa-escola-casa. O transporte escolar deve ser organizado de 

forma que os veículos circulem com 50% da sua capacidade de ocupação. Ou 

seja, que os alunos sejam colocados de forma que mantenham o distanciamento 

entre os passageiros. Medidas adicionais obrigatórias:  

- Uso obrigatório de máscara durante o trajeto pelo motorista e pelos alunos, sendo 

obrigatório o uso de EPIs pelo motorista;  

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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- Obrigatória a desinfecção interna do veículo após cada viagem;  

- Disponibilizar álcool 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes 

possam higienizar as mãos principalmente na entrada;  

- Deve ser estabelecido um cronograma para o transporte dos estudantes para 

evitar aglomerações na entrada da escola, deixando-o disponibilizado na 

recepção do estabelecimento em local visível. 

Apresentar a EQUIPE DE MONITORAMENTO os equipamentos de segurança: 

Termômetro Digital Infravermelho, tapetes sanitários, presença de porta-

sabanote liquido e porta-papel toalha nas pias dos banheiros e lavabos 

externos (se houver), as leixeiras dos banheiros com tampa e pedal e cartazes 

informativos nesses locais. A equipe será responsável por vistoriar e 

encaminhar as informações, bem como a proposição de recomendações 

adicionais em casos de não alcance ou conformidade com as 

recomendações mínimas para a reabertura segura de escolas ao Comitê de 

Volta às Aulas e a Secretaria de Educação Municipal. Reabertura das 

instituições de ensino se dará após parecer da Equipe supracitada e

publicação em Diário Oficial e assim, as unidades de ensino ficam 

autorizadas a adotar as medidas pedagógicas adequadas ao retorno 

gradual das atividades presenciais de ensino.

*Importante ressaltar que as instituições de ensino poderão ser submetidas 

a inspeções sanitárias, coordenadas pela vigilância sanitária local, com 

apoio da equipe de vigilância.

     Com o empenho de todos os envolvidos em aprender, aplicar e difundir essas 

medidas, vamos possibilitar a volta de nossos alunos às escolas de forma plena e 

integral, e reavivar a importância do aprendizado e do contato entre alunos e de 

alunos e professores. 
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APRESENTAÇÃO 

De volta ao Ensino semipresencial/ Presencial, mas não a normalidade, entende-se que um 

dos grandes desafios seja realizar ajustes no atendimento aos educandos e reorganizar a rotina 

pedagógica, de forma que consigamos estabelecer um novo cenário que preencha as lacunas 

e atenda às novas demandas. Nesse contexto, este “Protocolo de Retorno às Aulas Presenciais 

2021”, assume um papel primordial por ser um processo de busca de equilíbrio para a melhoria 

do funcionamento do sistema educacional.  

Dessa forma, o documento supracitado elaborado pela Equipe Técnica Pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação, foi embasado no Plano de Ação para o Ano Letivo 2020-

2021, publicado no Diário Oficial, Portaria Semec 001/2021 de 18 de fevereiro. Diante do 

contexto educacional, será mantido a proposta de Cenário II a seguir:  

“Educação híbrida”

No contexto da pandemia, os professores precisaram de uma hora para a outra, 

repensar seu fazer profissional e incorporar o uso de recursos digitais para dar conta do ensino 

remoto. Assim, se viram diante do duplo desafio de apropriação das ferramentas e de adoção 

de novas práticas pedagógicas. No modelo de ensino remoto emergencial coexistiram 

propostas mais tradicionais paralelamente a outras mais vinculadas a esse processo educativo 

centrado no aluno. É chegado o momento de abrir novas possibilidades de aprendizagens com 

modelos mais atuais voltados ao ensino híbrido, mesclando o ensino remoto emergencial e o 

ensino presencial parcial.

      Como o ensino híbrido envolve necessariamente a utilização de recursos digitais, a 

realidade socioeconômica dos alunos das escolas públicas bem como a ausência de internet e 

computadores para os estudantes de forma disseminada, inviabiliza a concretização da 

proposta de ensino híbrido em sua essência. Porém, para este cenário atual, há a necessidade 

de se trabalhar com esse modelo de ensino.  “É preciso ter o entendimento de que o ensino 
híbrido não se resume, apenas, a disponibilizar ferramentas tecnológicas, mas à 
capacidade de potencializar o aprendizado, a partir da utilização de meios on-line e off-
line de maneira conjunta.” (SAS, p. 5)
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● Aluno no centro - Nesse sentido, o ensino híbrido demanda o uso de metodologias 

ativas, que são aquelas centradas na participação ativa dos estudantes no processo de 

aprendizagem. Vale destacar o protagonismo do aluno na construção do conhecimento, 

onde as aprendizagens devem acontecer da seguinte forma:

● Em casa: utilizando as referências sugeridas pelo professor ou, ainda, aquelas 

que o próprio aluno busca; 

● Em sala de aula: os alunos e o professor vão construir juntos, conceitos e 

validações sobre o assunto, respondendo às questões ou discutindo em grupo; 

● Em qualquer lugar que seja possível estudar: o último momento, posterior à 

sala de aula, é quando cada discente deve se aprofundar no tema, 

complementando o que foi estudado até aquele momento. 

● Potencializando momentos presenciais e on-line - O pressuposto do aluno como 

sujeito ativo ajuda a orientar o planejamento de atividades que façam um uso potente 

dos diferentes momentos, fazendo a junção do on-line com o presencial, provocando 

nos alunos o desenvolvimento da autonomia, o protagonismo, o aprender a aprender, a 

ser, a fazer. Por exemplo, na modalidade on-line poderá ocorrer a transmissão de vídeo 

aulas ao vivo, isso porque a presença do professor nesse caso não é essencial, visto 

que, uma vez gravados, os vídeos podem ser vistos e revistos pelo aluno, na íntegra ou 

parcialmente, quantas vezes ele julgar necessário. A partir das videoaulas ele poderá 

produzir uma pesquisa bibliográfica na própria rede, um mapa conceitual digital a partir 

do que viu ou poderia ser estimulado a fazer um projeto. Então, o on-line tem 

características que vão muito além da transmissão. A coleta de informações 

personalizadas sobre cada aluno, a partir das atividades realizadas por ele, sinalizando 

que pontos ele apreendeu mais e outros em que ele apresentou mais dúvidas, é um 

outro uso que pode ser feito pelo professor para a customização do que é proposto a 

cada estudante e para o planejamento dos momentos presenciais. 
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PROTOCOLO DE RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 2021

O retorno será de forma híbrida/escalonada, ou seja, com o rodízio diário de alunos, 

levando em consideração os riscos de contaminação e respeitando as medidas preventivas de 

biossegurança para a retomada das aulas presenciais, conforme a proposta a seguir: 

● Com 50% da capacidade física da sala de aula para todas as Etapas e Modalidades com 

exceção das Escolas Nucleadas, ex: Quilombolas, que poderão retornar às aulas 

presenciais com 100% da referida capacidade, por possuírem uma porcentagem maior 

de vacinação e a quantidade de alunos matriculados que possibilite o cumprimento das 

normas de segurança. 

● Os horários de entrada, intervalo e saída, podem ser alternados e redefinidos para evitar 

a aglomeração de pessoas e a circulação simultânea de grande número de alunos nas 

áreas comuns e nos arredores da Instituição, bem como a redução e até mesmo a 

restrição do acesso de pais e/ou responsáveis. 

O foco principal do retorno às aulas será o de não deixar nenhum aluno para trás e 

equalizar a aprendizagem de todos, priorizando as habilidades essenciais, tanto cognitivas 

quanto socioemocionais. 

ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA

Para organizar o retorno dos alunos de forma presencial, cada Unidade Escolar será 
responsável pela elaboração do seu cronograma levando em consideração o quantitativo de 
funcionários e alunos por turno.  

- Creches: Nesta primeira fase, as turmas serão divididas em grupos menores, sendo 

atendidas até 50% de crianças de cada faixa etária por turno de funcionamento em cada 

instituição;

� Crianças dos grupos 1, 2 e 3 anos – 50% pela manhã 50% à tarde. 
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- Pré ao 9º ano e EJAI: A redistribuição das turmas acontecerá levando em consideração o 

quantitativo de alunos, subdividindo-os em dois Grupos A e B.

● Haverá um revezamento por dia entre os grupos de alunos: Grupo A (segunda/quarta e 

sexta na primeira semana) e Grupo B (Terça/quinta na primeira semana e compensará 

sua carga horária na sexta-feira da segunda semana); 

● A carga horária dos campos de experiências/componentes curriculares será distribuída 

de forma presencial e remota (caso necessário); 

CONDIÇÕES PARA O RETORNO

Para a retomada das aulas presenciais e o avanço da proposta supracitada estão 

condicionadas aos indicadores de saúde destinados ao combate a COVID-19, levando em 

consideração as Leis e Decretos Estaduais e Municipais.  

Ressaltamos ainda que na presença do aumento significativo dos casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19 na comunidade escolar, haverá a possibilidade de cancelamento 

das atividades presenciais de forma parcial ou total, de uma turma ou mais, e eventualmente, 

de toda a Instituição de Ensino.  

CRITÉRIOS GERAIS DE RETORNO 

       As aulas presenciais só poderão retornar se forem seguidos os protocolos de segurança 

por parte de toda a comunidade escolar, professores, coordenadores, funcionários, alunos e 

familiares: 

● Distanciamento social: 

- Reduzir o número de alunos por sala, conforme a necessidade, bem como o contato 

entre as pessoas, mantendo uma distância de no mínimo 1,5  metros;

- Realizar diferentes horários de intervalo, entrada e saída, para evitar aglomerações;

- Evitar eventos;

- Priorizar trabalhos individuais. 

- Marcadores/adesivos de distanciamento. 
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● Higiene pessoal:  

- Promover a cultura de atenção aos procedimentos de limpeza pessoal;

- Evitar contatos físicos, como abraços e apertos de mão;

- Utilizar máscaras obrigatoriamente e de forma contínua por todos;

- Cuidar do manuseio e descarte das máscaras;

- Disponibilizar álcool 70% para higienizar as mãos em pontos estratégicos;

- Auxiliar no cuidado ao tossir ou espirrar, usando um lenço ou a parte interna do braço, 

na altura do cotovelo;

- Evitar tocar a boca, o nariz e o rosto com as mãos, e lavar sempre as mãos quando 

tocá-los.

● Sanitização de ambientes: 
- Medição de temperatura no momento de entrada dos alunos, a temperatura, deverá 

estar abaixo de 37,5º; 

- Ventilação dos ambientes: Manter janelas e portas abertas durantes as aulas; 

- Manutenção e higienização dos ambientes, em todo início das atividades presenciais 

em seus respectivos turnos (banheiros e bebedouros higienização contínua); 

- Cuidados com o transporte escolar, evitando aglomerações e realizando higienização. 

● Comunicação/Formação:  

- Preparar toda a equipe da escola para garantir a segurança do retorno (encontros 

orientativos com Porteiros, auxiliares e motorista); 

- Orientar e garantir que funcionários e estudantes conheçam os riscos e os 

procedimentos adotados; 

- Disponibilizar uma cartilha com os cuidados básicos e cartazes com informações 

espalhados pela escola; 

- Ambientes sinalizados: com orientação nos corredores e pontos de maior circulação;
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Além dos critérios acima supracitados e considerando as especificidades da Educação 

Infantil e Educação Especial, faz-se necessário orientações complementares quanto ao 

atendimento às necessidades desses alunos. Por esse motivo, o retorno dos mesmos requer 

atenção especial e exige integração dos profissionais e das famílias para que as orientações e 

informações sejam compartilhadas de forma eficiente, visto que, o contato dos profissionais da 

educação com esses educandos é de muita proximidade, o que exige redobrar os cuidados já 

elencados. 

- Orientações para a educação infantil:  Ao focarmos na Educação Infantil, precisamos 

garantir uma série de iniciativas em múltiplas dimensões, assegurando um olhar sensível com 

relação às especificidades da faixa etária, que necessita uma maior interação e 

mediação por parte do professor. Entretanto, não podemos esquecer que nossas crianças 

continuam sendo crianças, e que Educação Infantil é a fase da afetividade e das interações.

Dessa forma, simples gestos, como o levar a mão à boca, usar chupetas, dar abraços 

e pedir o colo dos professores, são comuns à essa faixa etária. Sendo assim, é necessário 

começarmos um trabalho de conscientização e adaptação a uma nova forma de interagir. Para 

isso, deve-se: 

1. Adequar a rotina: é recomendado às escolas/creches a adoção de horários distintos de 

entrada e saída de diferentes turmas para reduzir a quantidade de crianças circulando 

em um mesmo momento;

� O retorno deverá ocorrer de maneira escalonada com o percentual de crianças por fase.  

� Dividir a turma sempre que realizar atividades em ambientes comuns.  

� As crianças não devem levar brinquedos ou outros objetos não necessários de casa 

para a escola/creche; 

� Criação de kits individuais contendo materiais para atividades manuais, brinquedos 

e produtos de higiene pessoal podem contribuir para garantir a segurança dos alunos;  

�  Cabe destacar que está contraindicado o uso de máscaras por crianças com idade 

inferior a dois anos e por aquelas que apresentem dificuldade em removê-la.  

�  Como regra, brinquedos, trocadores (em creches) e os espaços comuns devem ser 

higienizados com maior frequência logo após o uso. Materiais que não podem ser 

higienizados não devem ser utilizados para atividades pedagógicas ou lúdicas.  
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2. Organizar as salas de referência/aula-  Considerando as salas de referência uns dos 

espaços em que as crianças permanecem em maior período, devido às inúmeras 

finalidades, poderão ser organizadas para o momento do sono, da higiene e da 

alimentação, de acordo com as especificidades de cada Escola/Creche;  

�  Organizar, nas salas de referência, um local destinado para colocar individualmente os 

pertences de cada criança, porém é necessária uma ressalva quanto à quantidade de 

objetos vindos de casa e que retornarão diariamente;  

�  Utilizar espaços fechados voltados para recreação conforme escalonamento entre as 

turmas, respeitando o distanciamento;  

�  Decidir pela oferta de kits individuais organizados em caixas plásticas ou potes (como 

de sorvete), ou sacolas transparentes, com brinquedos para cada criança, evitando-se 

o compartilhamento dos objetos,  pensando na viabilidade de higienizá-los ao final de 

cada dia, ou no início do dia seguinte, e até mesmo procurando saber o período no qual 

os materiais ficariam em quarentena para evitar a propagação do vírus;  

� Supervisionar a higienização de calçados antes da entrada nas salas de referência; 

�  Manter lixeiras fechadas e verificar se o lixo foi removido ao menos duas vezes ao dia, 

ou sempre que atingir a capacidade do recipiente. 

� Manter o ambiente com portas e janelas abertas.  

�  Reorganizar os espaços de descanso priorizando distanciamento de 1,0 metro. 

Sabendo disso, colocar os berços ou colchonetes, no caso de creches, em posição que 

respeite o distanciamento mínimo de 1 metro entre eles;  

�  Organizar os colchonetes de forma invertida, pés e cabeças alternadamente, e com 

distância mínima de 1 metro entre eles; aproveitar o momento para pedir às crianças 

que ajudem a colocar seus lençóis, ressaltando a importância de não compartilhar seus 

objetos;  

� No caso das creches que utilizam colchonetes frequentemente, que sejam identificados 

e higienizados diariamente, antes e após o uso, não devendo ser empilhados, nem 

guardados envolvidos com lençol;  
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3. Priorizar as áreas externas- Os espaços abertos poderão ser utilizados por mais de 

uma turma simultaneamente, desde que haja espaço suficiente para manter o 

distanciamento mínimo de 1 metro entre as crianças. Porém é importante seguir alguns 

cuidados: 

� Evitar juntar crianças de turmas diferentes, mas caso integração de turmas diferentes ou 

entre classes num mesmo espaço físico precisar acontecer, deverá ser sempre em 

espaços abertos com pequenos grupos fixos e devem ser respeitadas as regras de 

distanciamento; 

� Lavar todos os utensílios utilizados pelas crianças e bebês (em creches) imediatamente 

após o uso;  

� Lavar regularmente os brinquedos com água e sabão.  

� Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilhem objetos ou que os 

mesmos sejam devidamente desinfetados entre as utilizações. 

- Orientações para Educação Especial: Considerando as condições específicas 

referentes aos alunos com deficiência, faz-se necessário uma avaliação de cada caso, 

visando uma análise em conjunto com a família e profissionais de saúde, visto que, a 

deficiência em si, não define necessariamente a presença de doença, mas, pode estar 

associada a comorbidades que acarretam riscos à saúde. 

Os pais e/ou responsáveis deverão assinar um termo de compromisso referente 

ao retorno às atividades presenciais, e em caso de comprovação de comorbidades feita 

e atestada por profissionais habilitados, serão feitos estudos de caso, buscando a melhor 

forma de atendê-los. 

Diante do retorno, os alunos serão orientados quanto a rotina pedagógica e ações 

necessárias para o cumprimento das medidas sanitárias. De modo que, além do 

cumprimento aos critérios, compatíveis às necessidades, que constam no protocolo 

geral do presente documento, bem como em demais protocolos divulgados por órgãos 

oficiais de proteção à saúde, seguem abaixo, algumas medidas específicas de 

biossegurança (de acordo com a cartilha divulgada pelo MEC), em virtude das 

particularidades: 
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Jeremoabo

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OPVDOBX9GED0WZRSVYMUNQ

Sexta-feira
23 de Julho de 2021
23 - Ano  - Nº 3632



PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO 
Estado da Bahia 

CNPJ: 13.809.041/0001-75 
Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro – Jeremoabo-BA. 

CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2106/2102 

 

 

11 
 

� Envolver as famílias na preparação de retorno e especialmente fornecer informações 

qualificadas à família e aos alunos sobre como se dará esse processo; 

� Providenciar máscaras transparentes para os alunos com deficiência auditiva, a fim de 

garantir a leitura labial e a efetiva comunicação por língua de sinais, aplicando regra 

análoga aos intérpretes de Língua de sinais;

� Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de máscaras 

para os alunos com deficiência ou transtorno do espectro autista, considerando às 

condições de saúde e bem estar dos mesmos, dando ênfase às medidas de higiene e 

distanciamento social; (é importante constar informações correspondentes, no termo de 

compomisso)

� Prover apoio aos estudantes com deficiência na execução das medidas de higiene 

pessoal e de desinfeção de seus equipamentos e instrumentos: cadeiras de rodas, 

próteses, regletes, punção, bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, implantes, próteses 

auditivas e corporais, entre outros;

� Orientar os estudantes que fazem uso de cadeiras de rodas e constantemente tocam 

essas rodas a lavar as mãos com bastante frequência, além de poderem optar por usar 

luvas descartáveis e ter sempre álcool 70% à disposição;

� Autorizar o acompanhamento por cuidador ou outro profissional de apoio mediante laudo 

expedido por profissional habilitado, comprovando a necessidade, desde que este não 

apresente nenhum sintoma de Covid-19 e siga rigorosamente as medidas de segurança 

implementadas pela instituição escolar para os demais profissionais da instituição;

� Garantir a acessibilidade do transporte escolar ao estudante com deficiência, tomando-

se as medidas de segurança e distanciamento já mencionadas;

� Considerar demais necessidades que surgirem diante da avaliação do caso, e que não 

foram mencionadas de forma explícita no presente documento.

É indispensável seguir as orientações supracitadas, referente aos critérios de 

retorno, mediante a participação da família em conjunto com profissionais habilitados, 
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visto que, alguns educandos com deficiência, necessitam de assistência constante de 

um (a) cuidador (a), inclusive contato físico para auxiliá-lo a prover às necessidades, 

dentre outras condições peculiares, portanto, exige-se cautela e responsabilidade, 

priorizando à proteção à saúde dos mesmos.

MONITORAMENTO 

- Deve-se assegurar que as ações sejam efetivas ao longo do tempo e que haja a 

rastreabilidade de casos;

- Verificar se alguém apresenta sintomas, orientar seu afastamento caso ocorra e 

encaminhá-la para os cuidados de saúde necessários.
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