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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O Novo Coronavírus (causador da doença COVID-19) é um agente relacionado a 

infecções respiratórias, que podem apresentar-se com um quadro semelhante às demais 

síndromes gripais. Sua transmissão, com base no conhecimento científico adquirido até o presente 

momento, ocorre através da entrada no trato respiratório, pelo contato com gotículas de secreções 

(muco nasal, por exemplo). Isso pode acontecer através do contato direto com as secreções da 

pessoa infectada, pela tosse ou espirro, ou de forma indireta, pelo contato com superfícies 

contaminadas, levando-se as partículas ao nariz ou   à boca através das mãos, ou por 

contaminação pelo ar, conforme últimos estudos.   

Um dos principais alertas que tem sido feito pelas autoridades de saúde é que o retorno 

às aulas precisará ser cuidadosamente planejado do ponto de vista sanitário, uma vez que as 

escolas provavelmente serão reabertas ainda em meio à pandemia e terá grande circulação de 

pessoas. Portanto, ao retomar as atividades presenciais, a adoção de protocolos de higiene e o 

distanciamento social nas escolas serão necessários para evitar ao máximo o contágio entre os 

profissionais da Educação, os alunos e suas famílias.  

Para prevenir a transmissão, recomendamos medidas às instituições escolares, e 

medidas comportamentais, cuja iniciativa cabe aos membros da comunidade escolar - 

profissionais, alunos e responsáveis. Essas recomendações são fundamentais, tendo em vista que 

as escolas são ambientes fechados, com grande número de pessoas e com realização frequente 

de atividades coletivas.  

A SEDUC-AM, diante da situação do COVID-19 no Estado do Amazonas, recomenda 

medidas básicas (porém, essenciais), para serem adotadas no retorno das atividades escolares. 

Buscando padronizar os cuidados com a saúde em toda a Rede Estadual de Ensino e minimizar a 

incidência da contaminação do vírus, elaboramos este documento contendo um Procedimento 

Operacional Padrão (POP) a ser adotado em todas as escolas estaduais, bem como alguns 

protocolos de saúde e pedagógicos específicos, visando contemplar as inúmeras realidades do 

ambiente escolar. 
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1. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

1.1 Medidas de Distanciamento Social:  

a) redução do número de alunos por meio do rodízio de alunos (os alunos irão às aulas 

em dias alternados). 

b) ensino híbrido, 02 (dois) dias presenciais e 03 (três) dias on-line. 

c) Manter 1,5 m (um metro e meio) de distância entre todas as pessoas, ou utilizar 

barreira física, tais como protetor facial, divisória, etc.;  

d) manter os integrantes do grupo de risco em casa, até o prazo estipulado no artigo 7.º, 

IV, a, do Decreto do Governo do Estado, 42.330/20 de 28/05/2020; 

e) limitar o número de pessoas nos ambientes escolar para evitar aglomeração;  

f) atendimento a pais ou responsáveis por meio de agendamento prévio; 

g) reorganizar os espaços de trabalho quando necessário;  

h) manter filas controladas por marcação, para garantir espaçamento mínimo de 1,5m 

(um metro e meio) entre os alunos; 

i) maior espaçamento entre carteiras nas salas de aula, de no mínimo 1m; 

j) sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham distância 

entre si;  

k) escalonamento dos horários de entrada, saída e recreio; 

l) marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação durante a hora 

do lanche ou almoço; e, 

m) utilização de múltiplas entradas da escola, sempre que possível, e divisão dos alunos 

de acordo com a proximidade de suas salas;  

 

1.2 Medidas de Prevenção à Saúde:  

a)  limpar todo o ambiente escolar, no mínimo duas vezes por turno, sobretudo as 

superfícies que são tocadas por muitas pessoas; 

b) Instalar tapetes sanitários na porta de entrada e saída das escolas para higienização 

dos calçados de todos que circularem pela escola;  
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c)  doar duas (2) máscaras de pano para uso de cada aluno/servidores, desde a saída 

de suas casas e durante a permanência na escola, com a troca na metade do 

período diário de aulas;  

d)  verificar a temperatura dos alunos, educadores e servidores, sempre que necessário. 

Pessoas com temperatura de 37,8º não devem ficar na escola;  

e)  disponibilizar pias com água e/ou outro dispositivo, para higienização correta das 

mãos, sabão, bem como toalha de papel para enxugá-las, e álcool gel a 70% em 

locais estratégicos da escola; e,  

f)   disponibilizar orientações sobre medidas de prevenção do Coronavírus - COVID 19, 

em linguagem acessível para os alunos, pais e/ou responsáveis por alunos e 

servidores.   

       

1.3 Medidas de Sanitização de Ambiente: 

 

a) manter o ambiente ventilado; 

b) reforçar a limpeza e a desinfecção dos sanitários e limitar o número de acessos 

simultâneos; 

c) manter o ambiente limpo e remover o lixo, de maneira segura, pelo menos três vezes 

ao dia; 

d) promover a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas, tais como 

mesas, máquinas, teclados, maçanetas, botões, etc.; 

e) intensificar serviços de manutenção preventiva conforme indicado no PMOC – Plano 

de Operação, Manutenção e Controle dos equipamentos de refrigeração de ar. 

 

1.4 Medidas de Monitoramento:  

 

a) acompanhar a saúde dos colaboradores e alunos da escola, de seus familiares e 

entes próximos, sobretudo em caso de suspeita ou confirmação de contaminação por 

meio de Atestado Médico, e orientar que precisam ficar em Isolamento Social, no 

mínimo 14 dias (ausentes da escola);  
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b) inspecionar as pessoas em circulação, para identificar possíveis sintomas, devendo 

as escolas obrigatoriamente, manter termômetro disponível e aferir a temperatura de 

todos os servidores, na entrada de cada turno de trabalho;  

c) dispensar àqueles que tiveram contato familiar com alguém contaminado pelo 

Coronavírus - COVID 19, mediante comprovação (atestado médico da pessoa 

doente), pelo período de 14 dias, e monitorar a saúde de cada uma delas. Esta 

orientação destina-se àqueles que residem com alguém que está, comprovadamente, 

com a COVID-19; 

d) Manter um registro, em instrumento eletrônico previamente definido pela Secretaria 

Estadual de Educação, da incidência de casos de alunos e servidores contaminados. 

Tal registro conterá a identificação, bem como informações mais detalhadas sobre o 

estado de saúde da pessoa monitorada. 

 

Há, portanto, um consenso de que as medidas de distanciamento social e de reforço dos 

procedimentos de higiene serão fundamentais para que o retorno às aulas não contribua para um 

aumento vertiginoso no número de infectados pelo novo Corona vírus. Nessa perspectiva, é de vital 

importância ressaltar que essas medidas devem ser definidas pelas autoridades competentes, 

levando em consideração a realidade local e as dificuldades específicas de cada rede de ensino e 

escola, e podendo sofrer alterações e adaptações conforme o decorrer do controle da situação de 

saúde local com orientação das autoridades de Saúde. 

 

PROTOCOLOS DE SAÚDE 

 

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto do Amazonas, atendendo as medidas 

de segurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), somando às orientações 

contidas no Decreto Estadual Nº42.330 de 28 de Maio de 2020, institui através de documento 

orientador, protocolos comuns de estratégias de enfrentamento da rede estadual de educação em 

relação à COVID - 19.  
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PROTOCOLOS DE CUIDADO E ATENÇÃO 

 

2. PROTOCOLO DE CUIDADOS E ATENÇÃO 

 

Os protocolos detalhados a seguir dialogam com os demais protocolos deste 

documento, visando reforçar os principais cuidados a serem tomados por todos os envolvidos 

neste processo de retomada. São eles: 

2.1 Assegurar que só retorne à escola pessoas que não apresentem sintomas da 

doença. Quem apresentar qualquer sintoma ou morar com alguém com quadro 

suspeito ou confirmado de COVID19, deve ficar em casa até 48h depois do fim dos 

sintomas (seus ou do parente);  

2.2 Uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou de tecido com no mínimo duas camadas 

para alunos, professores, funcionários e visitantes. Tais máscaras serão de uso 

individual e não poderão ser compartilhadas. As máscaras deverão ser trocadas, 

preferecialmente, a cada 02 (duas) horas, ou quando estas estiverem úmidas, e, no 

caso das máscaras de tecido, elas deverão ser lavadas diariamente; 

2.3 Orientar as famílias, por meio de material impresso e amplamente divulgado, sobre 

os sintomas e os cuidados gerais necessários no Combate ao Corona Vírus, além 

da conscientização de todos acerca da importância do afastamento do aluno em 

caso suspeito de Síndrome Gripal;  

2.4 Orientar os alunos sobre procedimentos para a lavagem correta das mãos, 

incluindo a limpeza das unhas. Água e sabão são suficientes para a limpeza, mas 

também pode ser utilizado álcool em gel ou outros desinfetantes indicados pelos 

órgãos de saúde. Como medida de higiene, eles também devem ser instruídos 

sobre protocolos para tossir e espirrar. Recomendar que os alunos mantenham em 

suas mochilas pequenos recipientes com álcool gel 70% para higienização das 

mãos em sala de aula. 
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2.5 Orientar os alunos, quando do retorno para casa, a adotarem medidas de limpeza e 

desinfecção dos sapatos, mochilas, roupas e máscaras, de modo a impedir a 

propagação de vírus no ambiente domiciliar. 

2.6 Intensificar a limpeza dos ambientes escolares, principalmente de maçanetas, 

torneiras, porta-papel, brinquedos, bebedouros e computadores e utensílios da 

merenda escolar, seguindo protocolo de higienização dos ambientes; 

2.7 Evitar realização de eventos escolares ou outras atividades que incluam 

aglomerações;  

2.8 Realizar reuniões da equipe escolar ao ar livre, de forma online ou com uma 

distância mínima entre as pessoas; 

2.9 Limitar número de alunos por sala e no uso de banheiros, refeitórios e vestiários; 

2.10 Manter as portas abertas quando possível, como, por exemplo, nos horários de 

entrada e saída de salas para evitar pontos de contato (maçanetas, por exemplo); 

2.11 Orientar os alunos e servidores a não tocar com a boca no bico ejetor de água dos 

bebedouros. Para garantir tal procedimento, deverão ser criados mecanismos que 

impeçam o uso de tal bico injetor. Os bebedouros coletivos devem ser adaptados 

para uso com torneira e abastecimento de recipientes individuais; 

2.12 Manter o refeitório limpo antes, durante e após a distribuição dos alimentos;  

2.13 Proibir esportes de contato, esportes que envolvam superfícies que não podem ser 

limpas e atividades que envolvam troca de objetos entre os alunos:  

2.14 Durante as aulas de Educação Física, poderão ser adotadas aulas teóricas, ou 

atividades físicas que se encaixem dentro do protocolo de higiene e de 

distanciamento social;  

2.15 Atividades de artes devem ser feitas com material individual descartável ou que 

possa ser desinfectado regularmente:  

2.16 Proibir o compartilhamento de material entre os alunos;  
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2.17 Proibir materiais didáticos que sejam manuseados por vários alunos ao mesmo 

tempo, a não ser que eles possam ser limpos e desinfectados ao serem passados 

de um aluno para o outro;  

2.18 Priorizar atividades com material audiovisual, para evitar manuseio de objetos 

pelos alunos, evitando assim, ao máximo, a retirada dos materiais do ambiente 

educacional e posterior reingresso, o que poderia favorecer a entrada de objetos 

contaminados; 

2.19 Auditórios, salas de reuniões e salas multimídias não devem funcionar, com 

objetivo de evitar aglomeração nestes ambientes, podendo ser adotados recursos 

virtuais para a realização destes encontros. 

2.20 Alunos e profissionais da equipe escolar que estejam enquadrados nos grupos de 

risco (descritos no documento) podem frequentar a escola, mas é recomendado 

que tenham maior rigor na adoção das práticas de higiene e distanciamento. 

Entretanto, caso este aluno ou servidor apresente recomendação médica de 

afastamento das atividades presenciais, o mesmo deverá permanecer em sua 

residência. 

2.21 Caso alunos, profissionais da equipe escolar, seus familiares e/ou contatos 

próximos, apresentem sintomas de síndrome gripal, os mesmos deverão procurar 

uma Unidade de Saúde para atendimento, diagnóstico e notificação de caso pela 

vigilância epidemiológica municipal e/ou estadual;  

2.22 O estudante que apresentar qualquer um dos sintomas de gripe (tosse, febre, 

dores musculares, cansaço, náusea, vômitos e diarreia, vias respiratórias 

congestionadas e irritação nos olhos), no ambiente escolar, o mesmo deve ser 

levado para um local especial e a família será solicitada para que venha 

imediatamente buscar o aluno sobre o qual possui a guarda legal. A escola 

também deverá orientar às famílias dos alunos a, caso estes apresentem sintomas 

de gripe em casa, a procurarem assistência médica e, em caso de suspeita ou 

confirmação do vírus, solicitar Atestado Médico ou Declaração Médica, para 

posteriormente apresentar na escola, no prazo máximo de 72 horas 

(presencialmente ou por meio eletrônico), a fim de informar qual o período que o 
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aluno necessita permanecer em casa para a recuperação. Em casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19, a escola deverá comunicar imediatamente a autoridade 

sanitária, pelo meio mais rápido disponível (telefone, whatsapp, e-mail, outros), de 

acordo com as recomendações do Sistema de Vigilância Epidemiológica Ativa da 

COVID-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. 

2.23 Na impossibilidade do Atestado ou Declaração Médica, o aluno, se for de maior, ou 

os pais ou responsáveis legais deverão enviar para a escola um Termo Auto 

Declaratório, escrito de próprio punho, informando a justificativa de ausência da 

escola. 

2.24 Se um aluno ou profissional da equipe escolar confirmar o quadro de COVID-19, 

além do afastamento da instituição até a sua recuperação, a pessoa terá que 

comunicar a escola o diagnóstico para que os outros alunos e professores que 

tiveram contato possam observar o aparecimento de sintomas ou não. 

2.25 Deverão ser afastados imediatamente e mantidos por 14 em isolamento domiciliar 

todos os casos positivos de COVID-19 ou indivíduos suspeitos que apresentem 

sintomas característicos de COVID-19. Recomendar que estes procurem o serviço 

de saúde no caso de persistência ou agravamento dos sintomas. 

2.26 Orientar a comunidade escolar para evitar atitudes e ações ligadas ao estigma e ao 

preconceito, direcionadas a alguém suspeito ou confirmado com a COVID 19, na 

escola; 

2.27 Estimular através de ações pedagógicas hábitos saudáveis como boa alimentação, 

atividade física, ingestão de líquidos e de boa higiene, para manter o sistema 

imunológico reforçado para enfrentar a gripe e outras doenças. Seguem algumas 

sugestões: Palestra,  Caminhada, Hora Cívica, Panfletagem, Dramatização, 

Reunião de Pais e Mestres, Jogo Quiz entre Pais e Alunos, Oficina e Exposição de 

Trabalhos realizados pelos alunos para os pais abordando a temática, Roda de 

Conversa com os alunos, Apresentações Culturais- Música, Dança, Teatro, 

Distribuição de Materiais Informativos e Didáticos, Concurso de Redação,  

apresentação de Vídeos e desenvolver projetos com a Transversalidade e a 

Transdisciplinaridade com tema: COVID 19. 
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3. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O retorno às atividades escolares pós-isolamento social, causado pela pandemia do 

novo Corona vírus/COVID-19 será realizado de maneira responsável e planejada. Desta maneira, 

pais, responsáveis e alunos público-alvo da Educação Especial, devem seguir as mesmas 

orientações de segurança quanto ao uso de EPI e distanciamento social. 

 

3.2  DETALHAMENTO DO PROTOCOLO 

 

3.2.1 Ser público-alvo da educação especial, não significa que exista maior 

vulnerabilidade à COVID-19, porém alunos que fazem parte dos grupos de risco 

merecem cuidados redobrados. São considerados grupos de risco alunos que 

tenham: 

● Condições autoimunes; 

● Doenças associadas como diabetes, hipertensão arterial, doenças do 

coração, pulmão e rim, doenças neurológicas; 

● Em tratamento de câncer; 

● Doenças respiratórias crônicas (bronquite e asma); 

● Dentre outros. 

3.2.2  Quanto aos materiais de auxílio à locomoção como: cadeiras de rodas, bengalas, 

andadores e outros, higienizar com água e sabão, ou álcool 70% ao chegar à 

escola, ao retornar para casa, e sempre após o deslocamento externo. 

3.2.3  Alunos com deficiência visual que possuem habilidade para uso de bengalas e 

cães-guias devem fazer uso destes, em detrimento do uso de pessoas para guiá-

los. Atenção redobrada deve ser dada a este grupo de pessoas, pois a frequência 

de toque em lugares potencialmente contaminados é maior. Promover a 
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higienização com água e sabão ou álcool 70% ao chegar à escola, ao retornar 

para casa, e sempre após deslocamento externo. 

3.2.4  Alguns alunos podem ter dificuldade em compreender as recomendações à nova 

rotina, necessitando assim de maior supervisão. Nesses casos, redobrar a 

atenção e os cuidados, é fundamental. 

3.2.5  Alunos com Síndrome de Down podem ter uma incidência maior de disfunções de 

imunidade, cardiopatias congênitas e doenças respiratórias, portanto, devem ser 

considerado grupo de risco. 

3.2.6  Alunos Surdos (usuários da Libras, usuário de implante coclear, aparelho auditivo) 

devem evitar tocar seu rosto sem que as mãos estejam higienizadas.  

3.2.7  Todos os alunos devem ser ensinados quanto à forma correta de higienização das 

mãos com álcool, lavagem com água corrente e sabão, além da utilização correta 

da máscara e distanciamento. 

 

3.3  ORIENTAÇÕES ÀS ESCOLAS INCLUSIVAS 

As Escolas Inclusivas devem seguir as mesmas orientações citadas no texto geral da 

Educação Especial. 

Para a orientação do Auxiliar da Vida Escolar e Guia-intérprete: 

a) Quanto menor a quantidade de utensílios como: prendedores de cabelo, brincos, 

anéis, correntinhas, cintos e outros adornos, etc., maior a facilidade de higienização; 

b) Manter as medidas protetivas de segurança e uso de EPI durante alimentação, 

locomoção, uso de banheiro e demais atividades da escola; 

c) Evitar contato caso apresente qualquer sintoma de gripe. 

 

3.4  ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

a) O AEE deverá funcionar com o cronograma ainda mais adaptado, no sentido de que 

um número menor de alunos sejam atendidos por vez, com um espaço maior entre 

eles. 

b) Realizar higienização dos materiais antes e após os atendimentos dos alunos. 
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Tradutores Intérpretes de Libras/ Professores Bilíngues e Professores de Libras. 

c) Utilização de máscara transparente para os profissionais que atuam com alunos 

Surdos e, se possível, para estes alunos também, pois muitos alunos Surdos fazem 

leitura labial, ou se comunicam em Libras. Neste caso a utilização de máscara 

atrapalha a comunicação, uma vez que a expressão facial é parâmetro importante da 

Libras. 

 

3.5  ORIENTAÇÕES ÀS ESCOLAS ESPECÍFICAS  

 

Na Capital, são elas: EE Diofanto Vieira, EE Manoel Marçal. EE Auguso Carneiro, EE 

Joana Vieira. 

As Escolas Específicas devem seguir as mesmas orientações citadas no texto geral da 

Educação Especial. 

a) As Escolas Específicas que utilizam transporte escolar devem seguir as normas de 

escalonamento e distanciamento de segurança do Serviço de Transporte, bem como 

as demais normas de higienização. 

b) Quanto ao trabalho realizado pelos professores que desenvolvem a função de Auxiliar 

da Vida Escolar, Guia- Intérprete, de Atendimento Educacional Especializado/Sala de 

Recursos Multifuncionais, Tradutores Intérpretes de Libras, estes deverão seguir as 

mesmas orientações das escolas inclusivas. 

c) Deve-se aferir a temperatura dos alunos que utilizam o transporte no momento da 

entrada no veículo, bem como no retorno para casa.  

 

IMPORTANTE: 

 

1. Os alunos que estão dentro do grupo de risco deverão continuar suas atividades 

escolares, via remota, mantendo o diálogo família/escola para acompanhamento 

das atividades, bem como seguindo as aulas que acontecerão pelos meios de 

comunicação do projeto Aula em Casa. 
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2. Os alunos que não se adaptarem às medidas de segurança de prevenção à saúde, 

em virtude da mudança em sua rotina diária (uso de máscara, distanciamento, 

higienização, etc.), deverão ser encaminhados à gestão escolar e, se necessário, à 

Coordenadoria de Educação, que orientará a família para que continue a realizar 

as atividades do discente remotamente. 

 

PROTOCOLOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

 

4. PROTOCOLO PARA ESCALONAMENTO DOS HORÁRIOS DE ENTRADA, 

SAÍDA, RECREIO, ALMOÇO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

   

A suspensão das aulas da rede pública do Estado do Amazonas aconteceu no mês de 

Março, e a SEDUC/AM, instituiu o regime de aulas 

 não presenciais em todos os níveis e modalidades da educação básica no período 

determinado pelo Governo do Estado. Com o objetivo de garantir a aprendizagem, foram 

elaboradas estratégias pedagógicas diversificadas para atendimento aos estudantes durante o 

período de regime especial de aulas não presenciais.  

Tendo em vista o retorno das aulas presenciais, a SEDUC/AM, apresenta documento 

orientador, com protocolos comuns às escolas da rede estadual de ensino sobre os cuidados 

necessários para o retorno das aulas presenciais.  

 

4.2. PROPOSTA PARA A RETOMADA GRADUAL DAS ESCOLAS 

 

O retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino do Amazonas esta previsto 

para acontecer de forma gradual por etapas e modalidades de ensino, priorizando os alunos com 

maior faixa etária, levando em consideração que os estudantes mais velhos podem fazer o retorno 

primeiro, pois conforme as pesquisas na área da saúde, as crianças mais novas costumam 
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apresentar sintomas leves da doença ou permanecem assintomáticas, portanto esse grupo será o 

que retornará mais tarde.  

O quadro a abaixo, identifica os possíveis grupos para o retorno gradual, devendo-se 

atentar para a falta da definição das datas de retorno de cada grupo. 

 

Quadro 01 : Proposta de Retorno Gradual por Etapa de Ensino 

Grupos Etapas de Ensino Data de Retorno 

GRUPO 1 Ensino Médio/EJA A definir 

GRUPO 2 Ensino Fundamental 2 A definir 

GRUPO 3 Ensino Fundamental 1 A definir 

 

Por fim, com o processo de retorno gradual das aulas em nossas escolas propõe a 

adoção de um protocolo de horário escalonado de saídas, recreio, alimentação, cujo objetivo visa 

reduzir o fluxo, contatos e aglomerações no ambiente escolar entre os diversos atores da 

comunidade interna e externa da escola, conforme sugerido a seguir.  

 

 

 

4.3 SUGESTÃO DE HORÁRIO ESCALONADO DE ENTRADA, INÍCIO DA AULA, 

SAÍDA, RECREIO, ALMOÇO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS 

 

A Sugestão de Horário Escalonado para Escolas Regulares (funcionamento por turno) e de 

tempo integral parte do princípio de que as turmas ou alunos da Escola serão divididas em 2 

blocos (Bloco A / Bloco B), onde o Bloco “A” será dividido em 2 grupos (Grupo 1/ Grupo 2). O 

mesmo acontece com o Bloco “B” (Grupo 1/ Grupo 2). Considera-se que os alunos que compõe o 

Bloco A corresponde a 50% dos alunos do turno que deverão frequentar presencialmente as 

aulas nos dias de segundas e (quartas-feiras) e o Bloco B, corresponde aos outros 50% dos 

alunos que deverão frequentar as aulas presencialmente nos dias de terças e quintas-feiras.  

Assim, sugere-se o escalonamento de entrada, recreio, almoço e saída com a existência um 

horário de entrada onde deverá ser feito a aferição de temperatura (seguindo o Protocolo de 
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Aferição e Controle de Temperatura), dois horários de recreio, dois horários de almoço e dois 

horários de saída, conforme exposto nos quadros 2 , 3 e 4, a seguir. 

Ressalta-se que, o escalonamento de horários considera a carga horária legal mínima 

prevista para o cumprimento do ano letivo. Da mesma forma, deve-se observar a existência de 

duração de tempos de aulas diferentes nas escolas da rede, qual seja, de 45 minutos nas escolas 

regulares nos turnos matutino e vespertivo e 40 minutos no turno noturno, de 50 minutos nas 

escolas do Programa Pro-ETI e 60 minutos nos CETI’s. Deve-se observar ainda que, o tempo de 

duração para o recreio deve ser de 15 minutos para cada grupo de alunos/turmas que deverão 

seguir um protocolo específico para o horário do recreio e distribuição da merenda escolar. 

 

 

 

4.4 PROPOSTA DE ESCALONAMENTO DE HORÁRIO PARA ESCOLAS 

REGULARES COM TEMPOS DE 45 MINUTOS 

 

Quadro 02: Horários escolonados para as escolas regulares 

 TURNO HORÁRIOS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

M
A

T
U

T
IN

O
 

Entrada/aferição de temperatura: 

06:45h   

Início da aula: 07:15h 

 

Recreio 1 - 09:30 às 09:45h  

Recreio 2 - 09:45 às 10:00h 

 

Termino da aula -11:30h 

Saída 1-11:30h 

Saída 2- 11:45h 

Bloco A 

Grupos 1 e 2 

 

Bloco B 

Grupos 1 e 2 

Bloco A 

Grupos 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

H
T

P
 

ALMOÇO Almoço dos servidores – 12:00h 

TURNO HORÁRIOS SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
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V
E

S
P

E
R

T
IN

O
 

Entrada/aferição de temperatura: 

12:45h   

Início da aula: 13:15h 

 

Recreio 1 -15:30 às 15.45h 

Recreio 2 -15:45 às 16:00h 

 

Término da aula:17:30 

Saída 1:17:30h   

Saída 2:17:45h 

Bloco A 

Grupos 1 e 2 

Bloco B 

Grupos 1 e 2 

Bloco A 

Grupos 1 e 2 

Bloco B 

Grupos 1 e 2 

H
T

P
 

TURNO HORÁRIOS SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

N
O

T
U

R
N

O
 

Entrada com aferição de 

temperatura:18:30h  

Lanche:18:45h 

Início da aula: 19:00h 

Término da aula:22:20h 

Saída 1 - 22:20h  

Saída 2 - 22:30h 

Bloco A 

Grupos 1 e 2 

Bloco B 

Grupos 1 e 2 

Bloco A 

Grupos 1 e 2 

Bloco B 

Grupos 1 e 2 

H
T

P
 

Fonte: Elaborado pela equipe técnica da GFORGE/DEGESC, 2020. 

 

OBS: HTP – Hora de Trabalho Pedagógico. 

**Sugestão de horário de almoço para servidores que fazem refeição na escola; 

***O aluno no noturno entra e vai direto merendar, assim não terá intervalo evitando o contato e 

aglomeração. 

 

4.5 PROPOSTA DE ESCALONAMENTO DE HORÁRIO PARA AS ESCOLAS DE 

TEMPO INTEGRAL COM TEMPOS DE 60 MINUTOS 

 

Considera-se 7 tempos de 60 minutos sendo 4 tempos no turno matutino e 03 no turno 

vespertino. 
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Quadro 03: Horários escolonados para as ETI`s e CETI´s. 

TURNO HORÁRIOS SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

M
A

N
H

Ã
 

Entrada/aferição de 

temperatura:06:45h 

Café 07:15h 

Inicio da aula: 07:30h 

Término da aula:11:30h 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

H
T

P
 

A
L

M
O

Ç
O

 H1 - 11:30 ás 12:00h 
Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2   

  
H2 - 12:00 às 12:30h 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

T
A

R
D

E
 

Retorno as aulas: 13:00h 

Encerramento da aula: 16:00h 

Lanche e saída 1- 16:00h 

Lanche e saída 2- 16:15h 

*Horário de saída do 

professor: 17:00 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e  2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

H
T

P
 

Fonte: Elaborado pelos técnicos da GFORGE/DEGESC, 2020. 

 

** Confirmar o horário de saída do professor considerando a carga horária. 

OBS 1: Professores e alunos almoçam no mesmo horário de acordo com os grupos 1 e 2; 

OBS 2: Equipe gestora e professores designados para monitorar a rotina do almoço dos alunos almoçam 

antes ou depois dos grupos 1 e 2 realizarem suas refeições. 

 

 

4.6 PROPOSTA DE ESCALONAMENTO DE HORÁRIO PARA AS ESCOLAS DO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL ( PROETI)  

 

Considera-se 09 tempos de 50 minutos, sendo 5 tempos no turno matutino e 04 no turno 

vespertino.  
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Quadro 04: Horários escolonados para as escolas do PROETI 

TURNO HORÁRIOS SEGUNDA  TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

M
A

N
H

Ã
 

Entrada/aferição de 

temperatura:06:45h 

Café 07:15h 

Inicio da aula: 07:30h 

Término da aula:11:40h 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

H
T

P
 

A
L

M
O

Ç
O

 H1 - 11:40 ás 12:10h 
Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

 H
T

P
  

H2 - 12:10 às 12:40h 
Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

T
A

R
D

E
 

Retorno as aulas: 13:10h 

Encerramento da aula: 

16:30h 

Lanche e saída 1 - 16:30h 

Lanche e saída 2 - 16:45h 

 

*Horário de saída 

doprofessor: 17:00h 

Bloco A 

Grupo 1 e 2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

Bloco A 

Grupo 1 e  2 

Bloco B 

Grupo 1 e 2 

H
T

P
 

 

 

4.7 CONDIÇÕES GERAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PROTOCOLO DE HORÁRIOS 

ESCALONADOS  

 

4.7.1 Comunicar formalmente e divulgar para todos os servidores, alunos, pais, responsáveis 

e a comunidade em geral, sobre a definição da antecipação do horário de entrada e os 

horários escalonados de saída, recreio e alimentação; 

4.7.2 A Equipe gestora deve definir com a equipe pedagógica e profossores os alunos e/ou 

turmas que devem fazer parte do Blocos A e B, bem como dos grupos 1 e 2; 
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4.7.3 A definição de Blocos (A e B) e dos Grupos (1 e 2) de alunos deve considerar, dentre 

outros critérios, a quantidadde total de alunos por turno, a carga horária de cada 

disciplina, o horário dos professores; 

4.7.4   Definir e divulgar amplamente o cronograma de retorno gradual e o protocolo de 

escalonamento de horários, ressaltando as etapas de ensino, os blocos e os grupos de 

alunos. 

4.7.5   Os pais e/ou responsáveis devem deixar o aluno no portão, não sendo permitido 

adentrar a escola, caso haja necessidade dos pais de reunir com gestor/pedagogo a 

escola deverá informar um meio de contato para agendamento prévio; 

4.7.6   No horário de chegada e saída dos alunos, um ou mais profissionais escolares devem 

estar na entrada para filtrar o fluxo de pessoas. Deve-se manter a distância mínima de 

1 metro; Os profissionais devem usar máscaras e estar com desinfetantes à base de 

álcool disponível, na hora de receber os alunos; 

4.7.7   Não deve haver enfileiramento de alunos em quadra, estacionamento ou quaisquer 

outro espaço antes da entrada na escola, devendo ao aluno dirigir-se diretamente para 

a sala de aula, evitando transitar nas dependências da escola; 

4.7.8   Alunos e servidores devem medir a temperatura antes do início das aulas ou de acordo 

com a necessidade, conforme estabecido no protocolo de aferição e controle de 

temperatura; 

4.7.9   O aluno no noturno entra e vai diretamente para o momento da merenda, assim não 

terá intervalo para tal momento, evitando o contato e aglomeração;  

4.7.10 Um dos pontos de preocupação que se precisa atentar é para que construa uma rotina 

em que professores e alunos sejam capaz de atender o escolamento de horário de 

forma que seja evitado o transito e aglomeração nos horários de entrada, 

merenda/café, almoço e saída.Distribuição de kits de higiene e desinfecção para os 

estudantes, professores e demais funcionários. Os kits devem conter máscaras de 

proteção, álcool 70% (será disponibilizado em locais estratégicos da escola) e copo de 

uso individual ou descartável.  

4.7.11 Uso obrigatório de máscaras cirúrgicas ou de tecido com no mínimo duas camadas 

para alunos, professores, funcionários e visitantes. Tais máscaras serão de uso 

individual e não poderão ser compartilhadas; 
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4.7.12 Demarcar distanciamento das filas para entrada dos alunos, hora do recreio, banheiros, 

bem como a higienização adequada dos locais;  

4.7.13 O aluno ou funcionário identificado com a temperatura maior ou  igual que  37,8º 

deverá ser levado a sala de atendimento, previamente preparada para esse fim, e os 

pais/responsáveis devem ser comunicados sobre o atendimento, de acordo com 

protocolo de saúde.  

4.7.14 Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre os estudantes nas salas de aula e 

demais dependências da escola; 

4.7.15 Orientar as famílias dos estudantes sobre a verificação dos sintomas da COVID -19, e 

quando identificado, comunicar a escola, imediatamente. 

 

5. PROTOCOLO PARA O MOMENTO DO RECREIO NAS ESCOLAS 

ESTADUAIS DO AMAZONAS 

 

5.1 REQUISITOS LEGAIS 

 

Com base nas recomendações de higiene da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o momento da pandemia do Novo 

Coronavírus (COVID19), o retorno às aulas deve possuir recomendações que priorizem a saúde, 

segurança e proteção dos estudantes, professores e demais profissionais da escola. As medidas 

de prevenção a serem aplicadas são para impedir a propagação do COVID19. Assim, como forma 

de prevenção, as escolas da rede estadual de ensino do Amazonas deverão adotar medidas que 

tragam segurança à comunidade escolar no momento do recreio em cada turno de funcionamento 

do estabelecimento escolar. 

5.2 FINALIDADE 

 

Instituir e promover um ambiente seguro para o momento do recreio nas escolas 

estaduais do Amazonas com o objetivo de prevenir e controlar a possibilidade de transmissão do 

COVID19 entre a comunidade escolar, visando a segurança dos alunos e de todos aqueles 

envolvidos no ambiente da escolar. 
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5.3 DETALHAMENTO DO PROTOCOLO 

 

5.3.1 A gestão da escola deverá seguir os protocolos de horários definidos pela SEDUC/AM, 

de forma escalonada, entre as turmas a fim de evitar aglomerações e manter o 

distanciamento entre os alunos; 

5.3.2 O aluno deve seguir para higienização e recebimento da merenda organizado em fila 

respeitando uma distância média entre 1,5 e 2,0 metros. Essa distância também deverá 

permanecer à mesa enquanto se alimenta; 

5.3.3 O alunos deverá permanecer usando sua máscara na saida, no caminho de ida para o 

refeitório ou espaço onde será servido a merenda e no retorno para a sua sala de aula; 

5.3.4 Antes de receber a merenda o aluno deve se dirigir às pias disponíveis na escola para 

realização da lavagem das mãos com água e sabão ou sabonete ou ainda com álcool 

70% ou álcool em gel, e secar as mãos; 

5.3.5 Somente após o procedimento de lavagem das mãos ou da higienização com alcool, o 

aluno deverá se dirigir a área do refeitório ou espaço onde é servido a merenda na 

escola para fazer sua refeição; 

5.3.6 Copos, pratos e outros utensílios deverão permanecer protegidos contra poeira e 

gotículas; 

5.3.7 Ao serem servidos e já de posse da alimentação, o aluno deverá retirar a máscara com 

os devidos cuidados e guardá-la enquanto se alimenta; 

5.3.8 Após o término da alimentação o aluno deverá higienizar as mãos, se possível com 

água e sabão ou alcool 70% ou ainda álcool em gel, se possível, recolocar a máscara e 

retornar para a sala de aula; 

5.4 CONDIÇÕES GERAIS PARA EFETIVAÇÃO DO PROTOCOLO DO HORÁRIO 

DO RECREIO 

 

5.4.1 Comunicar formalmente e divulgar para todos os servidores, alunos, pais, 

responsáveis e a comunidade em geral o protocolo do horário do recreio;  

5.4.2 A efetivação do protocolo de horário do recreio e distribuição da merenda deve 

acontecer de acordo com a definição de horários previstos no protocolo de 

escalonamentos de horários que determina 15 minutos para cada grupo de alunos;  
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5.4.3 Recomenda-se para as escolas que oferecem Ensino Fundamental I que o professor 

acompanhe o aluno durante o horário do recreio e ajude na execução do referido 

protocolo; 

5.4.4 Após a saída de cada grupo de alunos do refeitório, de acordo com escalonamento, 

e antes da chegada do grupo subsequente, deverá ser realizada a limpeza das 

mesas e bancos com álcool 70% ou solução saneante/desinfetante, diluído 

conforme recomendações do fabricante. Somente após este procedimento o 

próximo grupo de alunos poderá utilizar as mesas e bancos para realizar sua 

refeição;  

5.4.5 A fim de otimizar o tempo do recreio para que os procedimentos de higienização 

sejam realizados a contento, sugere-se que a limpeza das mesas e bancos do 

refeitório seja realizada pelo profissional terceirizado da limpeza e que este não 

realize a limpeza dos banheiros antes do momento do recreio; 

5.4.6 Os banheiros só poderão ser limpos pelo mesmo profissional após o momento do 

recreio ter encerrado. A escola que não possuir quantitativo suficiente de 

profissional terceirizado para efetuar a higienização das mesas no momento do 

recreio, deverá designar outro servidor da escola para a tarefa. Somente deverá 

designar merendeiro para este fim se o mesmo não desfalcar sua equipe, pois o 

momento de distribuição estará acontecendo;  

5.4.7 A gestão deverá solicitar aos pais ou responsáveis, que os alunos tragam seu copo 

para uso na escola e que este não deverá compartilhar o utensílio com o colega;  

5.4.8 Deverá ser sinalizado no chão do refeitório e no caminho até o mesmo, os lugares 

a serem ocupados pelos alunos no momento de receber e fazer uso da merenda 

escolar. Devem ser identificados quais os bancos e mesa do refeitório devem ser 

utilizados adequadamente, de modo a atender as medidas de distanciamento 

social. 

5.4.9 É importante salientar que a boa execução do protocolo será garantida com o 

empenho, colaboração e apoio de toda a comunidade escolar. Necessita-se 

esclarecer aos alunos que o momento do recreio na escola, neste período de 

pandemia, não será mais utilizado para socialização estreita (contato físico) com os 

colegas, sendo priorizado apenas como o momento da refeição. 
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6. RECOMENDAÇÕES PARA A REABERTURA DE BIBLIOTECAS 

ESCOLARES DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO AMAZONAS - SEDUC 

 

6.1 HIGIENIZAÇÃO 

 

6.1.1 Arejar a Biblioteca: abrir janelas e desligar ar-condicionado; Bibliotecas sem janelas 

ou do tipo basculante, abrir a porta e usar um ventilador – sem presença de 

pessoas; 

6.1.2 Dedetização do ambiente antes de reabrir: com produtos que não prejudiquem o 

acervo. Exposição aos raios UV (sol) como meio de esterilização não é 

recomendada.  

Solução de água sanitária:  

6.1.2.1 Para Áreas abertas e pisos: em um recipiente de 1 litro coloque mais da 

metade de agua, acrescente 50 ml de agua sanitária, complete com 

agua até 1 litro;  

6.1.2.2 Para uso nas Mesas, maçanetas, chaves: 25ml para 1 L de água; agite, 

rotule e após o uso armazenar em armário fechado, protegido da 

luz/sol); 

6.1.3 Higienização periódica e diária: organizar com a equipe de limpeza a higienização 

constantes da biblioteca.  

6.1.4 Disponibilizar Álcool gel 70% na entrada e no balcão de atendimento.   

6.1.5 Higienizar as mãos: antes e após manusear livros, usar luva descartável ao 

manusear livros para a quarentena após manuseio ou devolução da obra pelos 

usuários. 

6.1.6 Limpar e desinfectar todos os exemplares após 72 horas da devolução; 

Higienize a capa com álcool e papel toalha, descartando o papel toalha em 

seguida. Em seguida, higienize novamente suas mãos. 

6.1.7 Uso obrigatório de máscara para adentrar o espaço da biblioteca 
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6.2 CIRCULAÇÃO 

 

6.2.1 Distanciamento mínimo para circulação dentro da Biblioteca é de 1,50m de 

distância.  

6.2.2 Usar marcadores no piso para demarcar espaços próximos ao balcão de 

atendimento e outros setores que tenham maior aglomeração dentro da biblioteca 

escolar. 

6.2.3 A entrada na biblioteca deve ser limitada a 1 pessoa a cada 10m². Por 

exemplo, se tiver 50m2, deve entrar no máximo 5 pessoas por vez. No caso de 

espaços muitos pequenos (menos de 30m²?) manter o acesso fechado. 

6.2.4 Evitar aglomeração na hora do recreio pode-se adaptar o acesso dos alunos, 

agendar por dia/semana as turmas com vagas limitadas, agendar as entregas de 

livros antes ou depois do recreio. 

6.2.5 Material dos usuários: os usuários devem trazer suas próprias canetas e material 

e podem não deixá-lo na biblioteca.  Tanto quanto possível, materiais como 

casacos devem ficar de fora para reduzir os riscos de contaminação. 

6.2.6 O profissional responsável pela biblioteca deverá utilizar, além da máscara, o 

protetor facial. 

 

6.3 AMBIENTE (LAYOUT) 

 

6.3.1 Reorganização do layout para garantir livre circulação e possível remoção de 

estantes ou mobiliário; 

6.3.2 Talvez haja necessidade de travar a entrada da biblioteca com uma mesa caso 

não seja possível melhorar os espaços dentro da biblioteca; 

6.3.3 Providenciar barreira física entre os colaboradores e usuários se possível;  

6.3.4 Propiciar ventilação mantendo portas e janelas abertas, quando houver; 
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6.4  ACERVO 

 

6.4.1 Quarentena dos livros devolvidos: organizar devoluções numa estante específica e 

numerar por data para controlar o período de isolamento (72 horas) dos livros impressos (e 

outros materiais do acervo);  

Receba os livros sempre com luva 

Não libere o livro devolvido para empréstimo antes do prazo de 72 horas 

6.4.2 Transportar livros fora da biblioteca em caixas de plástico - esse tipo de material facilita a 

limpeza constante – se não for possível, caixa de papelão com saco de lixo; 

6.4.3 Usar carrinho para transporte de grande quantidade de caixas e/ou livros - se não tiver 

aqueles próprios para biblioteca, pode pensar numa alternativa de pegar emprestado um carrinho 

de supermercado ou outro tipo de transporte com rodinhas que tem nas escolas para carregar;  

6.4.4 Acervo com acesso fechado: Em algumas bibliotecas, quando há problemas de espaços 

talvez haja a necessidade de fazer acesso fechado ao acervo de forma temporária para evitar 

contaminação. 

6.4.5 Os materiais que podem ser tocados com frequência, como revistas e jornais, podem 

precisar permanecer inacessíveis até que o risco seja baixo o suficiente ou estar acessíveis apenas 

a pessoas com luvas e máscaras. 

 

6.5  SERVIÇOS 

 

6.5.1 Atendimento local: agendamento por dia e horário respeitando o número de vagas limitadas; 

6.5.2 Empréstimos: em sala de aula; delivery na portaria da escola ou porta da biblioteca. 

Também pode ser suspenso e somente permitida a consulta local se o espaço da Biblioteca 

permitir. 

6.5.3 Reserva de empréstimos por e-mail, telefone e WhatsApp – necessário internet, e um 

número coorporativo.  
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6.5.4 Atividades e projetos da biblioteca como mediação de leitura e/ou pesquisa escolar se 

possível ao ar livre, em quadras, pátios ou salas grandes que permitam maior 

distanciamento.  

6.5.5 Serviços online: de pesquisa escolar e/ou disseminação seletiva de informação, através de 

pdf’s, sites e links seguros, livros escaneados (da própria Biblioteca); 

6.5.6 Serviços offline e remoto para atender pessoas que também não tenham acesso à internet. 

6.5.7 Verificar promoção de serviços diferenciados para pessoas com necessidades específicas (de 

locomoção, auditiva, visual, transtornos de aprendizagem, etc.) 

6.5.8 Comunicação e promoção da Biblioteca, serviços e atividade:  utilizar os meios 

institucionais de telefone, e-mail e redes sociais – permitir acesso do Bibliotecário e/ou 

auxiliar- ou criar e-mail e rede social institucional para a Biblioteca. 

 

7. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO SISTEMA ELETRÔNICO 

DE AVALIAÇÃO–SEA 

 

O Sistema Eletrônico de Avaliação–SEA é uma Plataforma digital on-line, disponibilizada via 

Internet pelo Governo do Amazonas, através da Secretaria de Educação e Desporto- SEDUC, que 

tem por objetivo ofertar exame supletivo para jovens e adultos no Ensino Fundamental e Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de jovens e adultos para regularização escolar e certificação 

para a continuidade dos estudos e ingresso no mundo de trabalho. 

Em razão da situação de calamidade na saúde pública, em função da COVID-19, no Estado 

do Amazonas, a aplicação do exame supletivo realizado pelo Sistema Eletrônico de Avaliação–

SEA será retomado de forma gradativa, sequencial e responsável, conforme prevê o Decreto do 

Governo do Estado nº 42.330, de 23 de maio de 2020, e de acordo com Plano de reabertura do 

elaborado pelo Governo do Amazonas. 

Para isso, a Gerência de Atendimento Educacional Específico da Diversidade realizará o 

atendimento dos candidatos com a capacidade máxima de 50% dos ambientes utilizados para tal 

atendimento, como, por exemplo, os laboratórios das Escolas Polos Permanente e Escolas 

Suplementares. De acordo com as normas de segurança e distanciamento social, somente 50% da 

capacidade de aplicação de provas serão mantidas diariamente. Segue abaixo as medidas de 
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segurança de acordo com Procedimento Operacional Padrão para Aplicação das Provas 

Eletrônicas da Eja, através do Sistema Eletrônico De Avaliação, nos 04 (Quatro) Pólos Fixos: Ccab 

– Centro Cultural Aníbal Beça, IEA – Instituto de Educação do Amazonas, E.E Sólon De Lucena E 

E.E Eliana Pacheco. 

  

7.1 DETALHAMENTO DO PROTOCOLO  

 

 Redução do número de candidatos por laboratório de Provas Eletrônicas; 

 Limitar o número de pessoas nos ambientes de Aplicação da Prova Eletrônica da 

EJA, para evitar aglomeração; 

 Reorganizar os espaços de aplicação da prova quando necessário; 

 A entrada dos candidatos no ambiente das provas será um de cada vez; 

 Manter filas controladas por marcação, para garantir espaçamento mínimo de 

1,5(um metro e meio) entre os candidatos a prova eletrônica da EJA ou 

agendamentos; 

 Manter espaço mínimo de 1,5 metros entre os candidatos em agendamento (na 

sala de atendimento) ou quando da realização das provas no Laboratório de 

Informática; 

 Aferir a temperatura dos candidatos e professores aplicadores, de acordo com 

protocolo de medição e controle de temperatura; 

 É obrigatório que o atendente e o professor aplicador, faça uso de máscara e 

deverá usá-la durante toda a sua permanência na instituição de ensino,  

 É obrigatório que os candidatos faça uso de máscara e deverá usá-la durante toda 

a sua permanência na instituição de ensino;  

 O candidato deve ser orientado a seguir diretamente para o local do provão 

eletrônico, de acordo com a sinalização da escola; 

 O professor aplicador controlará a entrada e saída de um candidato e outro no 

laboratório de Provas Eletrônicas; 

 No atendimento do candidato, o atendente deverá manter no mínimo um metro de 

distância da pessoa a ser atendida; 

 Tomar os devidos cuidados de higienização ao manusear a documentação do 

candidato. 



                                          

 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

Fone: (92) 99223-3039 

 

 Ao término das provas eletrônicas e atendimento presencial, o candidato não 

poderá permanecer no ambiente da escola; 

 O professor aplicador controlará a entrada e saída de um candidato e outro no 

laboratório de Provas Eletrônicas; 

 Na saída candidato, só poderá sair um de cada vez;  

 As cadeiras onde os candidatos sentarão para realizar as provas deverão estar no 

distanciamento mínimo de um 1,5 metros;  

 O professor aplicador deve manter distância do candidato durante o período de 

prova. 

 

8. PROTOCOLO DE AFERIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA DOS 

ESTUDANTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA ESCOLA 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

No âmbito internacional existem recomendações para a volta às aulas, priorizando a 

saúde, segurança e proteção dos estudantes, professores e demais profissionais da escola. As 

medidas de prevenção que devem ser aplicadas são para impedir a propagação do novo 

coronavírus. Assim como forma de prevenção as escolas da rede estadual de ensino deverão 

tomar medidas, relacionadas a chegada dos estudantes em cada turno de funcionamento do 

estabelecimento escolar e que possa considerar os seguintes conceitos relacionados ao processo 

de aferição e controle de temperatura reconhecidos pela ciência, instituições e autoridades da área 

de saúde. O detalhamento de mediação e controle da temperatura que será realizado nos 

estudantes e demais servidores da rede estadual considera os conceitos descritos a seguir: 

 Temperatura: é um índice de calor relativo. 

 Temperatura corporal: é o balanço entre o calor gerado e o perdido pelo corpo 

humano. 

 Medida ou verificação da temperatura corporal: é um método de estimativa da 

temperatura central do corpo.  

 Todo mecanismo de regulação da temperatura diz respeito à temperatura central 

ou interior e não à temperatura superficial. Esta aumenta ou diminui de acordo 
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com o meio ambiente e é importante, no que se refere à capacidade da pele 

perder calor para o meio ambiente. 

 Temperatura corporal normal: nenhum nível isolado de temperatura pode ser 

considerado normal porque pessoas saudáveis, do mesmo sexo, idade e 

compleição, apresentam variações entre si. Um mesmo indivíduo sofre variações 

ao longo do dia e em diferentes locais do corpo. Desta forma, as pessoas devem 

ter seu padrão individual de avaliação da temperatura corporal. 

 A temperatura corporal habitual do adulto assume os valores médios de T. axilar: 

36,4º C; T, oral: 37 °C e T. retal: 37,5º C. 

 Hipertermia: é a temperatura corporal com uma elevação habitual não patológica, a 

níveis superiores que 37,0 (axilar), geralmente após exercícios físicos ou 

emoções intensas. 

 Febre: é a elevação da temperatura corporal acima da habitual e causada por 

doença. Considerada um dos mais antigos sinais de doença que se conhece. 

 Hipotermia: é a temperatura corporal com uma variação a níveis inferiores que 

35°C (axilar). Esta denominação, quando se refere a criança e idosos é 

interpretada como a incapacidade para manter a temperatura corporal adequada 

à manutenção das funções biológicas diante de ambientes frios. 

 Estado febril: é pelo menos uma medida de temperatura (oral, axilar ou retal) acima 

dos limites habituais de hipertermia do indivíduo. 

 Temperatura central do corpo: é um índice do estado do metabolismo corporal, 

controlado pelo termostato hipotalâmico. A artéria pulmonar tem sido o local 

preferido para medir a temperatura central porque ela representa o "pool" de 

sangue das regiões do corpo. O reto tem a temperatura mais elevada em relação 

às temperaturas oral e axilar, considerada mais próxima da temperatura central. 

Na verdade, as temperaturas mais próximas da central são a esofagiana e a 

timpânica, medidas por sondas com procedimentos específicos. Há experimentos 

visando a medida da temperatura central do corpo feitos no estômago e bexiga 

urinaria. 

Por fim, o fenômeno da febre ou pirexia é um incremento da temperatura devido a uma 

resposta do mecanismo de termorregulação a um estímulo de produtos bacterianos, vírus, 

antígenos não bacterianos e fungos, além de outros fatores de ativação como: liberação de 
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linfocinas, de prostaglandinas e de AMP (mediador hormonal intracelular). 

 

8.2 DETALHAMENTO DO PROTOLOLO DE AFERIÇÃO E CONTROLE DA 

TEMPERATURA 

 

8.2.1 A Unidade Escolar deverá estabelecer uma rotina de aferição da temperatura 

corporal de todos os frequentadores, podendo tal aferição ser realizada a qualquer 

momento dentro do horário e do espaço escolar; 

8.2.2 A aferição da temperatura deverá ser feita por servidores designados pelo gestor e 

devidamente preparado para usar, bem como higienizar o termômetro e demais 

procedimentos do protocolo de aferição e controle da temperatura;  

8.2.3 O estudante, bem como os profissionais da escola, ao terem temperatura aferida e 

apresentar estado de febre, ou seja, temperatura igual ou superior a 37,8ºC, deverá 

ser encaminhado para uma sala previamente reservada para este fim para adoção 

dos procedimentos necessários, devendo-se ser atendido uma única pessoa por 

vez; 

8.2.4 O gestor ou servidor designado para fazer a aferição da temperatura deve também 

fazer o registro da temperatura na ficha de controle da temperatura do estudante e 

servidor, modelos anexo. (Verificar a possibilidade usar o serviço do SIGEAM 

(FICHAMAT para os alunos e CONFICSE para os servidores ); 

8.2.5 O gestor ou servidor designado deve adotar os procedimentos previstos no 

protocolo de saúde; 

8.2.6 A ficha de registro de aferição de temperatura deve ser armazenada na ficha 

individual do aluno (processo) e na pasta do servidor na secretaria da escola;  

8.2.7 O  gestor ou servidor designado deverá alimentar diariamente a planilha, modelo 

anexo,  com os dados da ficha de registros de aferição da temperatura. Este 

instrumento será compartilhado pela Secretaria de Educação, assim se faz 

necessário que os dados estejam atualizados, e as informações nela contida seja 

em tempo real, pois servirá como controle gerencial.  
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O gestor ou servidor designado deverá alimentar diariamente a planilha, cujo modelo 

será fornecido, com os dados da ficha de registros de aferição de temperatura. Este instrumento 

será compartilhado pela Secretaria de Educação, assim se faz necessário que os dados estejam 

atualizados, e as informações nela contida sejam em tempo real, pois servirá como controle 

gerencial. 

 

8.3 CONDIÇÕES GERAIS PARA A EFETIVAÇÃO DO PROTOCOLO DE 

AFERIÇÃO E CONTROLE DE TEMPERATURA 

 

8.3.1 Comunicar formalmente e divulgar para todos os servidores, alunos, pais, 

responsáveis e a comunidade em geral o protocolo de aferição e controle de 

temperatura; 

8.3.2 Servidor designado para aferição de temperatura, de acordo a quantidade de alunos. 

Sendo recomendado 01 servidor/colaborador para cada 100 alunos; 

8.3.3 Servidor designado para registro das informações e adoção do protocolo de saúde. 

Recomenda-se 01 servidor/colaborador; 

8.3.4 Sala destinada ao atendimento dos estudantes e servidores com indicação de 

alteração da temperatura com características do estado febril ou febre; 

8.3.5 Disponibilização de termômetros de infravermelho de aferição rápida, com 

desligamento automático e acionamento com uma distância de 05 a 15 cm para o 

usuário. Obs.: recomenda-se 01 termômetro para cada 100 alunos; 

8.3.6 Marcação de posicionamento no chão na entrada da escola mantendo o 

distanciamento de acordo com as orientações dos órgãos de saúde;  

 

9. PROTOCOLO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES DAS 

UNIDADES EDUCACIONAIS 

 

 9.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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  Atitudes de limpeza de ambientes estão estritamente ligadas ao bem estar e saúde, 

comprovadamente, a limpeza pode fazer toda a diferença aos frequentadores dos espaços com 

ampla circulação, como transportes públicos, espaços de entretenimento, escolas, dentre outros. 

Medidas de precauções padrão e específicas diminuem sensivelmente o modo de transmissão de 

doenças, e representam um controle de infecções, haja vista a potencialidade de agentes 

patogênicos que se proliferam em determinadas superfícies, no caso em questão  o novo corona 

vírus que sobrevive a depender do espaço, por determinado período.  O que impõe a propagação 

de ações preventivas relativas a segurança e saúde das pessoas,  e também orientações quanto a  

importância dos cuidados no processo de limpeza e desinfecção do ambiente, da utilização de 

produtos de limpeza adequados, da mão de obra qualificada e técnica para o emprego dos 

produtos e utilização de equipamentos, que permitam o trânsito do público com  segurança, 

garantindo a retomada às atividades escolares, sem danos à saúde e a propagação de doenças. 

Promover a limpeza, a saúde das pessoas e a preservação do meio evita surtos e 

contaminação em massa.  De modo que a adoção do presente protocolo de saúde, elaborado por 

técnicos da Secretaria de Educação e Desporto,  visa imprimir a população estudantil, profissionais 

e comunitários, orientações e boas práticas ao combate a pandemia do novo coronavirus, 

delineando de modo simples e didático o planejamento prévio elaborado para a recepção e 

inserção gradual de alunos e profissionais ao espaço escolar. 

 

9.2 DETALHAMENTO DO PROTOCOLO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 

9.2.1 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ÁREAS INTERNAS COM E SEM MOBÍLIA 

(diariamente no mínimo 2 x por turno) – Atividade Rotineira 

 

9.2.1.1 Passar pano úmido com solução saneante/desinfetante adequada para 

desinfecção nas carteiras escolares, tampos de mesas, maçanetas e 

corrimãos; 

9.2.1.2 Higienizar os bebedouros, no mínimo duas vezes por turno 

(IMPORTANTE: bebedouros de jato não devem ser usados e devem ser 

adaptados para uso exclusivamente de torneira, com utilização de 

garrafa individual ou copo); 



                                          

 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250. Japiim II 

Manaus-AM - CEP 69075-830 

Fone: (92) 99223-3039 

 

9.2.1.3 Passar pano úmido com solução adequada para desinfecção nos 

tampos das mesas e assentos da copa/refeitório, antes das refeições e 

após. 

9.2.1.4 Limpeza e desinfecção das áreas de utilização comum, como corredores 

e etc. 

9.2.1.5 A limpeza e desinfecção dos vestiários e banheiros deve ser reforçada, 

devendo-se limitar o acesso simultâneo de pessoas. 

9.2.1.6 Abrir portas e janelas por 10 minutos, para ventilar as salas de aula e 

outros ambientes escolares: Essa ação deve ser realizada várias vezes 

ao dia, mas recomenda-se que a ventilação seja feita antes da chegada 

dos alunos, durante cada intervalo, na hora do almoço e durante a 

limpeza, bem como após o expediente escolar. 

9.2.1.7 Definir lixeiras exclusivas para o descarte de máscaras e outros 

materiais potencialmente infectados, de modo que os colaboradores da 

limpeza estejam treinados para a manipulação destes itens. 

 

9.2.2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM ÁREAS EXTERNAS  

(diariamente) 

 

9.2.2.1 Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local 

indicado pela Administração. 

9.2.2.2 Varrer as áreas pavimentadas, removendo os detritos acondicionando os 

apropriadamente e retirando os para local indicado pela Administração. 

 

9.2.3 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DE CASO DE 

COVID-19 

 

9.2.3.1 Isolar todos os espaços que foram usados pela pessoa doente;  

9.2.3.2 Abrir janelas e portas para aumentar circulação de ventilação na área;  

9.2.3.3 Esperar 24h (ou o máximo possível) para limpar e desinfectar o espaço; 
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9.2.3.4 Limpar e desinfectar todos os espaços e objetos usados pela pessoa 

doente, como escritórios, banheiros, áreas comuns, equipamentos 

eletrônicos compartilhados, etc;  

9.2.3.5 Se possível, passar o aspirador nos ambientes depois da limpeza e 

desinfecção.  

9.2.3.6 Intensificar a higienização dos bebedouros, com desinfecção frequente 

das torneiras. 

9.2.3.7 É recomendado desligar ventiladores ou sistema de ar condicionado 

durante o uso do aspirador, para que não haja circulação de partículas.  

9.2.3.8 Depois de limpo, o espaço pode ser reaberto para as outras pessoas;  

9.2.3.9 Se tiverem passado mais de 7 dias desde que a pessoa usou o 

ambiente, não é necessário implementar medidas adicionais de limpeza, 

podendo ser implementada a rotina comum. 

 

 

9.3 CONDIÇÕES GERAIS PARA A EFETIVAÇÃO DO PROTOCOLO DE LIMPEZA 

E CONSERVAÇÃO 

 

9.3.1 Os serviços serão executados por empregados devidamente treinados, com 

relação tanto acerca dos serviços a serem realizados, como a forma de lidar com 

a comunidade escolar e conscientes das ações individuais necessárias à 

prevenção do COVID 19. 

9.3.2 Uso constante e contínuo dos EPIS durante a realização dos serviços, tais como 

máscaras, álcool em gel, calça comprida, bota, rede para cabelo, luva PVC 36 cm. 

9.3.3 Higienização constante das mãos, incluindo a adequada higiene e desinfecção das 

luvas durante o uso, evitando assim a contaminação cruzada entre objetos e 

superfícies. 

9.3.4 Atentar para a periodicidade da limpeza e higienização dos locais de maior fluxo 

nas escolas, utilizando os materiais corretos e necessários 

9.3.5 Realizar a limpeza e desinfecção das áreas comuns duas vezes por turno, e/ou 

sempre que necessário. 
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10. PROTOCOLO DE USO E HIGIENIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 10.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
Considerando o atual cenário, torna-se mais rigorosa a higienização de todos os meios 

de transporte utilizados para o transporte escolar, visando conter a propagação do novo 

coronavírus. Estabelece-se, ainda, protocolos que normatizam o novo comportamento de 

passageiros e trabalhadores do transporte escolar. 

 

10.2 DETALHAMENTO DO PROTOCOLO DE USO E HIGIENIZAÇÃO DO 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

10.2.1  EXECUÇÃO DA ROTINA DE LIMPEZA DIÁRIA, INTERNA E EXTERNA DO 

TRANSPORTE   

(diariamente) 

10.2.1.1 Dar atenção especial à poeira, que fica nos estofados, no carpete, nas 

fendas entre costuras e debaixo dos bancos; 

10.2.1.2 Tapetes do transporte devem ser lavados com materiais específicos ou 

com uma mistura de sabão neutro e água, com maior frequência do que 

o rotineiro.  

10.2.1.3 Secar adequadamente tapetes, pois a umidade favorece o crescimento 

de fungos e bactérias, principalmente se o carro ficar fechado por muito 

tempo;  

10.2.1.4 Alertar sobre o acúmulo de lixo no interior do transporte; 

10.2.1.5 Colocar lixeira para coletar todo o tipo de lixo que pode ser produzido 

durante a utilização do transporte, mas deve ser esvaziado diariamente 

para não acumular lenços de papel usados e outros materiais que 

podem conter o Coronavírus; 

 

10.2.2 HIGIENIZAÇÃO DOS PONTOS DE CONTATO   
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(constante) 

10.2.2.1 O veículo disponibilizado para o transporte escolar dos alunos, após 

cada trajeto realizado, proceder a limpeza com água e detergente neutro 

e em seguida a desinfecção, com hipoclorito de sódio 1,0% ou álcool a 

70% ou outro saneante aprovado para esta finalidade, especificamente, 

nos locais onde há maior contato pelos alunos, como as barras de apoio, 

dentre outros; 

10.2.2.2 Orientar à equipe de limpeza para focar nos pontos de contato 

do motorista e dos passageiros, interna e externa, como o volante, 

maçanetas, botões das janelas e rádio, entre outros; 

 

10.2.3  CIRCULAÇÃO DE AR   

 

10.2.3.1 Todos os transportes devem circular com as janelas abertas, sempre 

que possível; 

10.2.3.2 Garantir a limpeza constante dos ar-condicionado dos transportes; 

10.2.3.3 Trocar regularmente o filtro de ar é outra prática recomendada, pois 

reduz a poeira e garante melhor qualidade de ar que é respirado dentro 

do transporte; 

 

10.2.4 DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA OS USUÁRIOS DO 

TRANSPORTE 

 

10.2.4.1 Disponibilizar materiais de higiene para todos transportes e usuários; 

10.2.4.2 Ter pelo menos um frasco de álcool em gel 70%, para a higienização 

corriqueira das mãos quando não for possível lavá-las, e também lenços 

ou toalhas descartáveis de papel, que podem ser usadas para proteger a 

boca e o nariz ou para limpar superfícies do transporte. 
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10.2.5  MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELOS PASSAGEIROS DO TRANSPORTE 

ESCOLAR 

 

10.2.5.1 Utilizar máscaras; 

10.2.5.2 Quando tossir ou espirrar, não cubra com a mão, utilize sempre a parte 

interna do braço; 

10.2.5.3 Utilizar lenços descartáveis e jogar no lixo após o uso; 

10.2.5.4 Na impossibilidade de lavar as mãos sempre que tiver contato com 

superfícies de uso comum, utilizar álcool em gel, disponível no 

transporte; 

10.2.5.5 Evitar tocar, com as mãos, olhos, nariz e boca; 

10.2.5.6 Evitar contatos próximos desnecessários, como o tradicional aperto de 

mãos; 

10.2.5.7 Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

10.2.5.8 Manter abertas as janelas dos diversos tipos de transportes, sempre que 

possível, visando aumentar a circulação de ar. 

 

 

10.2.6  QUANTIDADE DE ALUNOS POR TRANSPORTE (ônibus, bote, lancha, micro 

ônibus, vans e kombis) 

 

10.2.6.1 Lotação por tipo de transporte (ônibus, micro, vans e Kombi) : 50% da 

capacidade de lotação, todos sentados;  

10.2.6.2 Lotação por tipo de transporte (bote, lancha e barco) : um aluno por 

assento (intercalados), ou dois com distância de segurança, se for o 

caso;    

 

11. GESTOR 

 

As recomendações a seguir se dirigem aos gestores escolares da Rede Estadual de 

Ensino. 
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11.1Caso ocorra a incidência de alunos e profissionais com sintomas de COVID-19, cabe ao gestor 

tomar as seguintes providências: 

11.1.1 Informar imediatamente o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde 

– CIEVS, que tomará as devidas providências, como rastreamento, investigação, 

isolamento, e reforço às medidas de restrição e prevenção, além do monitoramento. 

11.1.2 Notificar por meio do SASI a ocorrência do caso confirmado de COVID-19, mediante a 

apresentação do exame e laudo médico. 

11.1.3 Comunicar à SEDUC, por meio da Coordenadoria Distrital, a ocorrência do caso de 

suspeita ou confirmação de COVID-19. 

 

11.2 Cabe ao gestor tomar as seguintes providências: 

11.2.1 Revisar, atualizar e implementar plano de operações emergenciais em colaboração 

com as autoridades de saúde locais e outros parceiros relevantes, caso haja 

necessidade:  

o Garantir que o plano inclua estratégias para reduzir a propagação do vírus, 

como adoção de protocolos de distanciamento social e higiene pessoal, 

flexibilização da política de faltas de alunos e profissionais, e outras medidas;  

o Consultar recursos chaves para reformular o plano de operações, ou seja, 

utilizar informações de documentos de organizações governamentais ou do 

terceiro setor como base para saber quais questões devem ser abordadas no 

plano emergencial, além de como abordá-las.  

11.2.2 Criar e testar planos de comunicação entre a comunidade escolar:  

o Desenvolver um sistema de compartilhamento de informações para fornecer 

atualizações importantes sobre como a escola está se preparando para lidar 

com a pandemia e quais políticas escolares estão sendo modificadas, e 

como;  

o Reiterar durante a comunicação a importância da comunidade escolar em 

seguir as recomendações oficiais para continuarem saudáveis e para que 

fiquem em casa quando doentes;  
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o Dados Oficiais: Oficiais de saúde local devem ter papel chave na organização 

e disseminação das informações no sistema desenvolvido: A utilização de 

dados e informações oficiais produzidas por estados e municípios devem ser 

priorizados como fontes nos comunicados gerados pela escola.  

11.2.3 Atentar aos padrões comuns de absenteísmo na escola, tanto para alunos quanto 

para profissionais:  

o Prestar atenção se as notificações de absenteísmo aumentarem mais do que 

o normal, principalmente se estiverem relacionadas ao aparecimento de 

doenças respiratórias, mesmo as mais comuns, como gripe ou resfriado; 

o Notificar as autoridades de saúde local sobre mudança na taxa de 

absenteísmo da escola.  

11.2.4 Revisar políticas de absenteísmo e faltas de profissionais e alunos, incentivando-os 

a ficarem em casa quando estiverem doentes, mesmo se não tiverem declarações 

médicas por escrito:  

o Desencorajar o uso de premiação ou incentivo para alunos que tenham 100% 

de presença durante o período letivo, se houver tal política na escola;  

o Pode-se identificar trabalhos e cargos críticos dentro da escola para estipular 

um cronograma alternando a presença de certos profissionais na escola, se 

necessário;  

o Estipular um número máximo de absenteísmo de profissionais e alunos para 

avaliar se há interrupção ou não do aprendizado no ambiente escolar. A partir 

disso, pode-se elaborar outros planos de aprendizado, conforme diretrizes 

estabelecidas pela Secretaria Estadual de Educação; 

11.2.5 Solicitar que alunos e profissionais doentes fiquem em casa:  

o Estabelecer procedimentos para garantir que alunos e profissionais que 

fiquem doentes na escola ou que cheguem à escola doentes sejam 

mandados para casa;  

o Manter a pessoa doente, principalmente se houver sintomas respiratórios, 

longe do resto da comunidade escolar até ela poder voltar pra casa. Manter 

uma área ou sala própria para fazer esse isolamento temporário;  

o Compartilhar informação com a comunidade escolar para que as famílias 

entendam a importância de manter os filhos doentes em casa;  
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o Utilizar materiais que ajudem na identificação de sintomas suspeitos da 

COVID-19.  

10.2 Referente aos protocolos de limpeza, higiene pessoal e distanciamento social para toda a 

comunidade escolar:  

10.2.1 Treinar a equipe escolar sobre como adotar práticas de higiene pessoal eficazes, 

para que eles possam ensinar e reforçar esses hábitos para os estudantes; 

10.2.2 Disseminar, em forma de pôsteres ou panfletos, em locais estratégicos da escola 

ou através dos meios de comunicação online, material educativo sobre técnicas 

apropriadas para lavagem das mãos ou dicas para que as famílias desenvolvam 

hábitos de higiene apropriados com seus filhos;  

10.2.3 Garantir a oferta de recursos necessários para a adoção do protocolos de higiene, 

como água, sabão, álcool em gel, papéis toalha, etc.  

10.2.4 Garantir a oferta dos materiais necessários para limpeza e desinfecção do 

ambiente;   

10.3 Reduzir aglomeração na enfermaria ou no setor da escola responsável por lidar com os 

alunos doentes:  

10.3.1 Separar um espaço para atendimento de pessoas com sintomas respiratórios e outro 

espaço para primeiros socorros ou distribuição de medicamentos para alunos.  

10.3.2 Limitar a entrada de pessoas de fora da comunidade escolar, como voluntários em projetos;  

12. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

O plano de comunicação visará orientar todas as ações de comunicação do Plano de 

Retorno às Aulas, sobretudo, os protocolos de saúde. Tal plano deverá ser orientado de acordo os 

diversos públicos da comunidade escolar que devem ser alcançados neste momento. Seguem 

alguns objetivos específicos traçados para o Plano de Comunicação: 

8.1 A SEDUC elaborará medidas de prevenção em linguagens acessíveis para todos os 

públicos da comunidade escolar. 
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8.2 Será produzido na Sede da Secretaria vídeos de treinamento para merendeiros, serviços 

gerais, professores, alunos, familiares, para que cada um, dentro das suas atribuições, 

tenha ciência de como se comportar. 

8.3 Será elaborado material informativo para ensinar aos alunos e profissionais o jeito 

correto de higienizar os ambientes, equipamentos e as mãos, e uso correto das 

máscaras. Caberá ao gestor garantir que os pôsteres sejam afixados em pontos chaves 

e estratégicos, e que os panfletos educativos para alunos e demais profissionais sejam 

distribuídos. 

8.4 Implantar o Sistema de Vigilância Epidemiológica Ativa da COVID-19 – Componente 

Ambiente Escolar, integrando-se à Rede de Vigilância em Saúde da FVS-AM. 

8.5 Implementar o Programa de Monitoria de Estudante, conforme especificidade da 

escola, para divulgação e auxílio na execução dos protocolos de retorno das atividades 

presenciais. 
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