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AS AULAS PRESENCIAIS NO NÚCLEO 

EDUCACIONAL MUNICIPAL PEDRO IVO DE 

MIRANDA  IRÃO VOLTAR!  E NÓS 

ESTAMOS PREPARADOS PARA RECEBER 

NOSSOS ALUNOS, PROFESSORES E 

FUNCIONÁRIOS! 



RECADINHO DA DIREÇÃO: 
Realinhar, replanejar e reorganizar. 

Estas são palavras muito importantes no contexto da 

sala de aula. Nossos educadores vivem  esta forma de 

pensar no seu dia a dia. Acreditamos 

que foi assim que o mundo se viu diante desta pandemia, 

tornamos-nos observadores dos acontecimentos e agentes das 

mudanças necessárias. 

Também foi desta maneira que O NEMPIM se percebeu neste 

momento e, desde o início, atuou 

desenvolvendo ações para que o ensino continuasse de forma remota levando, por 

meio de nossos EDUCADORES, muito mais que lições para serem feitas em casa, 

foi disponibilizado o apoio emocional     que o momento nos exigiu. Sempre 

acreditamos no poder transformador da Educação, por isso estamos aqui. 

Acreditamos que, unindo forças, e n t r e  e d u c a d o r e s  e  f a m í l i a s ,  ultrapassamos todos os  desafios impostos até o 

momento. 

Desta forma, estamos trabalhando para que a volta às aulas presenciais seja a mais segura possível, aplicando os 

Protocolos Sanitários de Segurança e somando forças com cada um de vocês neste importante passo rumo ao 

“novo normal”.  

Conto com vocês e até lá! 

 

 

 

Ione Moreira de Almeida Lourenço 



 

Como será o nosso retorno às atividades? 
O retorno às atividades presenciais acontecerá com 

atualização das condutas e práticas de higiene , 

metodologias e novas formas de convivência em toda 

escola. 

Para direcionar todas as ações em combate ao  
coronavírus elaboramos um  

PLANEJAMENTO PARA RETOMADA  

DO ENSINO PRESENCIAL. 

com colaboração de diversos seguimentos por meio de capacitações . 



 

Por que é importante retornar 

com um Protocolo Sanitário de 

Segurança? 

O protocolo sanitário de segurança prevê medidas de 

higiene que podem evitar a proliferação do 

coronavírus causador da covid-19, uma doença que 

apresenta variações desde a ausência de sintomas 

até a evolução para quadros graves. 



 
 

 Novos tempos exigem novos hábitos de 
higiene e de convivência. 



 
AS SEIS GRANDEZAS DO PLANEJAMENTO PARA O ENSINO HÍBRIDO NO NEMPIM : 

O Protocolo Sanitário de Segurança apresenta seis grandezas aplicáveis em 
situações diversas do nosso cotidiano,  e na escola. São elas: 

Higiene pessoal 

Higiene dos ambientes 

Distanciamento Social 

Comunicação 

Monitoramento de Saúde 

Higiene dos recursos da Instituição 



 

 

Vamos conhecer as seis grandezas que 

norteiam as medidas preventivas de combate à 

covid-19 na Educação ? 
 
 
 

 
SAÚDE 

SIGA COM A GENTE! 



1ª GRANDEZA 

Recomendações para a higienização pessoal eficaz em ambientes escolares: 
 

 

 

 

Lavar as mãos com 

água e sabão. 

Evitar contato 

físico. 

Usar álcool em gel 70% 

 



 
 

 

 
 

Fazer o uso de máscara  ou protetores 

faciais. 

Ao tossir ou espirrar seguir etiqueta de 

cobrir a boca e o nariz com lenços 

descartáveis . Usar o cotovelo para cobrir a 

boca. 

 

O uso exclusivo de uniforme 

escolar está suspenso. 

Recomenda-se a troca de 

roupa e a higienização dos 

calçados diariamente. 

 

 
Priorizar o uso individual do 

material escolar

 



2ª GRANDEZA 

 

Para a reorganização dos espaços, contaremos com: 

 

• Ambiente escolar 

adaptado/organizado de acordo  com 

orientações do Protocolo Sanitário .  

• Manutenção de distância mínima de 

1,5 metro entre pessoas em 

ambientes internos e externos, etc. 

 

 

 



 

 

ATENÇÃO! VEJA ONDE DEVE PISAR! 
 

 

Respeite as demarcações para evitar aglomeração. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

O atendimento presencial será 
agendado previamente  pelos 
canais de comunicação. 

E mil : 
nempimparauna@yahoo.com.br 

Tel: (38) 999623997 

 

 

 

 

mailto:nempimparauna@yahoo.com.br


 

 

Estão suspensas festas, formaturas, eventos, 

atividades que envolvam saídas escolares com uso de transporte e 

visitação em locais com aglomeração, além de 

atividades em grupo fora da Unidade Escolar. 

 



3ª GRANDEZA 

 

 
 

Nesta etapa, você vai conhecer como 
estamos cuidando de todos os 

ambientes da escola com relação à 

intensificação da higiene e à 

desinfecção dos espaços para receber os 

alunos, além da conservação e 

manutenção cotidiana com a especial 

atenção que o momento requer. 

 



 
 
 

 

Ao início e término de cada período, intensificamos a 

higienização dos: 

● pisos; 

● nichos de trabalho; 

● mesas; 

● cadeiras; 

● computadores; 

● salas de aula etc. 
 
 

Em caso de confirmação de caso de covid-19, isolaremos os ambientes em que a 

pessoa transitou até a higienização completa do espaço para retomada das 

atividades presenciais com segurança. 



 

SANITÁRIOS 

● Higienização intensificada em cada período. 

● Desinfecção das portas dos sanitários, torneiras, maçanetas, recipientes de sabonete, pia, 

entre outros. 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

MANTER AS PORTAS E JANELAS ABERTAS, EVITANDO: 

- TOQUE NAS MAÇANETAS E FECHADURAS   

- - USO DOS VENTILADORES                          -USO DE CORTINAS 

 

! 



5ª GRANDEZA 

Vamos divulgar informações, por meios digitais e físicos, para a comunidade escolar sobre: 
 

 

 PROTOCOLOS SANITÁRIOS DE SEGURANÇA; 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE À COVID-19; 

ORGANIZAÇÕES ; 

BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE. 
 

 

 

 

DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO 

MOMENTO. 

 



6ª GRANDEZA 

 

A manutenção das aulas presenciais se dará com segurança. Para isso: 
 

 

Acompanhamos as orientações  da 

Secretaria de Saúde com dados da reais do 

município; 
 

 
 

 

 Repassando  as informações  necessárias 

 para a comunidade escolar. 

 



6ª GRANDEZA 

 

 

Verificação da temperatura 

corporal de todos que 

adentrarem a escola. 

A pessoa que apresentar mais 

de 37,5 °C não permanece na 

escola. Será direcionada a UBS 

do município. 

A família será 

comunicada quando 

alguém apresentar 

sintoma. 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE À COVID-19 

 
 



 

Evitar aglomeração; 
Uso obrigatório de máscara; 

Escalonamento de entrada;  

Manter a posição na demarcação dos espaços. 

 



Atenção!!! 
Para evitar aglomeração, não utilizar filas para as 

entradas e saídas da sala de aula. 
 
 

 

 

 

FILAS 



 

Entrada na sala de aula 

Serão higienizadas: 

● as mãos; 

 
● as mochilas; 

○ com solução spray. 



 

 

As carteiras forão marcadas para serem utilizadas conforme a capacidade de 

alunos, mantendo 1,5 m de distância para evitar aglomeração. 

 

 



 
 

 
 

 

● Uso de máscara conforme orientação dos 
órgãos da Saúde com troca a  cada duas 
horas; 

 
● Uso de  protetor facial de acrílico para servir  

as refeições.

 
 



 
 

 
 

Superfícies de contato 
Ao início e término de cada dia,será  intensificado a higienização   

da cozinha, tais como: 

equipamentos, utensílios, pisos, paredes, mesas, bancadas, geladeiras, 

freezers, tábuas de corte, bancadas de contato com alimento, entre outros. 



Merenda – organização do recreio/intervalo 

 
 

Demarcação do piso dos espaços, mesas, entre outros;  
Formação de grupos menores e escalonamento de horários; 

Controle do fluxo de alunos; 

O recreio da Educação Infantil 

terá duração de 20 minutos e o 

do Ensino fundamental 15 

minutos; 
Higienização do ambiente após 

cada recreio;  

Promoção de distanciamento. 



Armazenamento da máscara durante refeição 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
NOME 

● Providenciar um saquinho plástico limpo e 
identificado para o aluno acondicionar a 
máscara durante a alimentação ou 
substituir por uma máscara higienizada; 

 
● Higienizar o saquinho plástico após o uso. 



 

Guloseimas 

 

A manipulação de alimentos pode carregar gotículas de saliva, 
portanto é recomendado não trazer/compartilhar guloseimas, tais 
como: 

● salgadinhos;balas;chocolates; 

● refrigerantes; biscoitos;pirulitos;entre outros. 

 

● Não é permitido guardar alimentos na cantina da escola. 



 
 

 
 

 

ATENÇÃO!!! 

 

 

ÁGUA 

 

O USO DA GARRAFINHA DEVE SER INDIVIDUAL. 

 



Entrega de materiais impressos 
Para os alunos que  suas famílias não autorizaram ao retorno presencial, os mesmos 

receberão os PETs seguindo a mesma rotina. 

Para devolução à Unidade Escolar a 

família deverá embalar as atividades 

impressas em saquinho plástico e 

higienizar. 

A Unidade Escolar cumprirá o período 

de desinfecção para a correção. 



 
 

 
 

 

Educação Física 

Serão  incentivadas as práticas que conservem o distanciamento 

social e o número reduzido de alunos: tais como: alongamento, 

relaxamento, dança, expressão corporal, entre outros.



Transporte Escolar 
 
 

Demarcação do solo no ponto de embarque e 
desembarque,   visando ao distanciamento 
social. 

O transporte será priorizado para os alunos 
que moram mais distantes da escola. 

 

 

 



Medidas no pré-embarque 
Distanciamento social; 

Uso de máscara; 

Triagem; 

Higienização das mochilas. 

 



O aluno deve estar acompanhado por um responsável no local do embarquee 
desembarque do Transporte Escolar, uma vez que haverá verificação da temperatura 

no pré-embarque   e caso o aluno esteja com 37,5 °C ou mais não embarcará no 
ônibus, devendo ser encaminhado para uma UBS, imediatamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Atenção!!! 



Intensificação da higienização das superfícies internas do ônibus escolar: 
balaústres verticais e horizontais; 

superfícies de contato do motorista; 
cintos de segurança; 

maçanetas; 
corrimãos; 
assentos; 
janelas; 

piso. 

 
 
 
 

 
Marcação do piso para manutenção de distanciamento no desembarque 



 

 
 

● Disponibilização de álcool em gel 70% para uso no interior 

do veículo, com orientação do monitor; 

 
● Manutenção do distanciamento seguro entre os 

passageiros; 

 
● Desembarque dos alunos por fileiras de banco, evitando 

aglomeração. 

 



Retorno às atividades presenciais dos alunos com deficiência 
 

 

O retorno presencial está 

condicionado: 

● Às orientações médicas; 

● Ao consentimento dos 

responsáveis; 

● Ao monitoramento diário das 

condições da saúde do aluno, 

realizado pela família. 
ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO DE ACORDO COM CRONOGRAMA DA ESCOLA. 



Atividades remotas para alunos com deficiência 
 
 
 
 
 

 

Serão priorizadas as atividades não presenciais 
aos alunos que pertencem ao grupo de risco de 
acordo com a definição médica. 



 

De acordo com a necessidade de cada pessoa com deficiência, os profissionais 

orientarão cada aluno com relação às medidas de higiene ou - quando necessário - 

realizarão o cuidado que ele necessita, seguindo os protocolos sanitários. 
 

 



 

 
 

Medidas estruturais: 
 

  

Distanciamento com o objetivo de   evitar o 
contágio devido ao número frequente de 

atendimentos; 

Demarcação dos espaços (pisos e assentos), 
respeitando o distanciamento social e 

limitação do acesso para evitar aglomeração. 

 



 

 

A Secretaria da Unidade Escolar é um ambiente de intensa circulação, por isso a 
rotina de higiene e limpeza dos espaços serão: 

 
 
 
 
 

● Uso do tapete sanitizante; 
● Intensificação da limpeza; 
● Manutenção de portas e janelas abertas; 

● Higienização das superfícies e objetos de contato frequente antes e  após o uso. 

 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

Respeitamos a escolha dos pais 
e/ou responsáveis pelas atividades  
remotas, ou seja, manutenção das 

atividades em casa. 

 
 

 

 



 
                                                   SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE JUSCELINO 

                                                NÚCLEO EDUCACIONAL MUNICIPAL “PEDRO IVO DE MIRANDA” 

O RETORNO É MOTIVO 
DE MUITA ALEGRIA PARA 

TODOS NÓS... 
                                                 AGOSTO DE 2021 


