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Apresentação
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Desde as primeiras notícias sobre a expansão da COVID-19 da China em direção 
a outros países e da declaração de pandemia global, emitida pela Organização 
Mundial de Saúde, o Governo do Estado do Amapá começou a implementar ações 
progressivas para acolher, assistir e proteger a população amapaense da pandemia 
anunciada.

A pronta resposta do Governo teve início na segunda quinzena do mês de março, 
com a criação do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública – COESP 
(Decreto 1376/2020), com a declaração de estado de calamidade pública (Decreto 
1413/2020), decretação de restriçõesde aglomeração de pessoas (Decretos 1414 e 
1415/2020), instituição do Comitê Médico (Decreto 1488/2020), instâncias que 
continuam atuando até os dias de hoje e, mais recentemente, foi editado o Decreto 
3950/2021, que instituiu o Comitê Estratégico Intersetorial para Retomada 
Responsável e Gradual das Atividades Educacionais Presenciais na Rede Pública e 
Particular de Ensino, que tem como atribuição elaborar este Plano de Retomada das 
atividades educacionais
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Justificativa

A suspensão das atividades presenciais de ensino em todo o Estado do Amapá 
ocorreu em 18 de março de 2020, atingindo diretamente 228.509 estudantes 
matriculados nas diversas etapas de ensino, profissionais da educação lotados nos 
estabelecimentos da rede pública e privada de ensino.

A pandemia da COVID-19 impactou diretamente no fluxo do calendário 2020. Ao 
longo do ano, professores, gestores, estudantes, pais, buscaram adequar-se a este 
novo momento, unindo esforços para manter o vínculo da escola com os estudantes e, 
de alguma forma estabelecer um ambiente de aprendizagem, através do 
desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais, conforme estabelecido 
na Instrução Normativa 002/2020.

O retorno às atividades presenciais na rede pública e privada de ensino requer um 
planejamento criterioso abrangendo a elaboração de estratégias pedagógicas para o 
fortalecimento da aprendizagem dos estudantes, ações de acolhimento e atenção à 
saúde física e mental dos estudantes e profissionais da educação, a garantia da 
segurança sanitária, e o estabelecimento dos protocolos mínimos a serem utilizados 
por toda rede de ensino. 

Desta forma, detalhamos em nosso Plano orientações para uma retomada 
gradual e segura, tendo como referências as orientações e estudos mais recentes  que 
nos mostram a importância de manter espaços com ventilação adequada e a 
necessidade de garantir rígidos protocolos sanitários. Quando bem implementadas, 
as medidas de proteção trazem segurança para toda a comunidade escolar e 
diminuem os riscos de contágio de estudantes e professores.

Estudos mais recentes reforçam que a ventilação adequada, associada às efetivas medidas de 

proteção e rigidez nos protocolos sanitários são critérios que, implementados em conjunto, diminuem 

os riscos de contaminação no ambiente escolar.

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/04/14/peds.2021-050182.

full.pdf?download=true

https://www.nytimes.com/2021/05/07/health/coronavirus-airborne-threat.html
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Objetivo

Fundamentação Legal

Estabelecer as diretrizes pedagógicas e protocolos de biossegurança para garantir 
o retorno responsável e gradual das atividades presenciais da rede pública e privada de 
ensino, em todo o Estado do Amapá, em conformidade com as recomendações e 
protocolos dos órgãos de saúde e da vigilância em saúde e demais regramentos legais 
em vigor.

Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996; 

Lei nº 13.979/2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de  saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece normas excepcionais para o  
ano letivo de 2020; 

Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020;

Parecer nº 5/2020, Conselho Nacional de Educação, que trata da reorganização do  
Calendário Escolar e possibilidade de Cômputo de atividades não presenciais para fins 
do  cumprimento da carga horária mínima anual; 

Parecer nº 11/2020, Conselho Nacional de Educação, que trata das orientações  
educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não 
presenciais no  contexto da Pandemia; 

Resolução nº 033/2020, Conselho Estadual de Educação;

Nota Técnica nº 001/2020, Conselho Estadual de Educação;

Pareceres epidemiológicos do Comitê Científico do Centro de Operações de 
Emergência em Saúde Pública do Governo do Estado do Amapá.



          De acordo com o parecer técnico científico do Centro de Operações de Emergência 
em Saúde Pública – COESP, instituído pelo decreto 1376/2020.

        A análise situacional da covid-19 no Estado do Amapá é avaliada de acordo com 
os indicadores do instrumento lançado pelo CONASS/CONASEMS em agosto de 
2020 v. 2, a proposta foi desenvolvida com a participação de representantes dos 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (CONASS), CONSELHO 
NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS), ORGANIZAÇÃO 
PANAMERICANA DE SAÚDE/ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OPAS/OMS), 
visando disponibilizar um instrumento para avaliação de riscos em resposta a 
covid-19, descrever orientações sobre as medidas de distanciamento social, 
considerando os cenários locais. O instrumento conta com seis indicadores, divididos 
em dois eixos (Assistência e Epidemiológica), são eles:

Classificação de Risco
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           Taxa de ocupação de leitos de UTI adulto por SRAG/COVID -19;

 Taxa de ocupação de leitos Clínicos adulto por SRAG/COVID -19;

 Previsão de esgotamento de leitos de UTI por SRAG/COVID-19;

 Variação do número de óbitos por SRAG nos últimos 14 dias;

 Variação do número de casos de SRAG nos últimos 14 dias;

 Taxa de positividade para COVID-19.



         Considerando o alcance dos indicadores desejáveis para o retorno gradual , 
levando em consideração que reaberturas bem sucedidas têm acontecido em 
momentos em que a curva de contágio está decrescente ou estabilizada em níveis 
baixos. E , considerando os indicadores apresentados, o retorno presencial de forma 
gradual será realizado a partir da observação das seguintes etapas:

          Para o avanço, manutenção ou retorno de fase será considerado o disposto na 
Portaria Ministerial nº 1565 – Ministério da Saúde, combinado com as normas 
constantes na primeira edição do “Instrumento para apoio à tomada de decisão na 
resposta à Pandemia da COVID-19 na esfera local”, desenvolvida pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde – CONASEMS e Organização Pan-Americana da Saúde /
Organização Mundial da Saúde (OPAS / OMS) e editado pelo Ministério da Saúde e o 
disposto no Parecer Técnico Científico editado semanalmente pela Superintendência 
de Vigilância em Saúde.

Critérios para a Retomada 
Gradual e Segura

Faixa verde

Faixa laranja

Faixa amarela
O retorno de até 50% da taxa de ocupação da sala de aula, de forma
escalonada, obedecendo a taxa de ocupação da sala.

O retorno de até 100% da capacidade de atendimento da escola,
obedecendo a taxa de ocupação da sala2.

O retorno de até 30% da taxa de ocupação da sala de aula, de forma
escalonada, obedecendo a taxa de ocupação da sala.

2 Consideramos como taxa de ocupação de cada sala de aula : uma pessoa para cada 4m² (quatro metros
quadrados) de área da sala, incluindo os servidores em serviço, garantindo sempre o distanciamento de
1,5m (um metro e meio) entre os presentes.

Obs:Considerando as flexibilizações possíveis referentes às escolas enquadradas nas condições especificadas no 
Anexo 4.

Faixa roxa

Faixa vermelha
O retorno de até 20% da taxa de ocupação da sala de aula, de forma
escalonada, obedecendo a taxa de ocupação da sala.

Aulas não presenciais com ações presenciais pontuais.

Detalhamento das etapas do retorno gradual - Critérios de Retorno
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Diretrizes e Protocolos para Retorno às aulas
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A volta às aulas presenciais na rede pública estadual de ensino, em 2021, será 
realizada de forma gradual e escalonada e com adoção de metodologias de ensino 
híbrido para mitigar os prejuízos ocasionados pelo longo período de suspensão das 
atividades presenciais. Como estratégia de apoio pedagógico a secretaria irá 
disponibilizar o Centro de Mídias do Amapá, o Ambiente Virtual da Sala de 
Planejamento Virtual, Portal Aprendizagem em Casa, Ambiente Virtual do Programa 
EPaz.

Assim , o retorno às atividades presenciais será realizado em um número 
reduzido de escolas, preferencialmente , Unidades Escolares de pequeno porte. Desta 
forma, também orientamos o retorno pelos grupos da Educação Infantil, Ciclo da 
Alfabetização, Ensino Fundamental 1 e Anos em mudança ou encerramento de Etapa 
escolar ( 5 Ano, 9 Ano do Ensino Fundamental e 3 Série Médio ). Considerando o 
retorno gradual, também se faz necessário pensar nos grupos de alunos que serão 
priorizados neste primeiro momento de retorno ao ambiente escolar. Assim, 
orientamos a priorização de alunos que não têm acesso à internet, os que são 
impossibilitados de ter um acompanhamento escolar pela família, e os filhos de 
profissionais de serviços essenciais. Na volta às atividades presenciais, também serão 
considerados os avanços referentes ao Plano de Imunização Nacional, Estadual e 
Municipal.

Na volta às atividades presenciais, também serão considerados  os avanços 
referentes ao Plano de Imunização Nacional, Estadual e Municipal.  Para garantia da 
segurança dos profissionais da educação, estudantes e familiares serão  adotados 
protocolos de biossegurança e monitoramento dos indicadores junto ao Comitê  
Científico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Governo do 
Estado do  Amapá. Sugerimos ainda, que o plano de vacinação dos Municípios seja 
realizado à luz dos critérios de prioridade de retorno elencados acima, assim, 
preferencialmente, priorizando: Professores da Educação Infantil, Professores do 
Ciclo da Alfabetização, Professores do Fundamental 1 e Professores que atuam no 
encerramento de Etapa Escolar.

Para o planejamento e definição das diretrizes e protocolos foram considerados 
seis eixos:

Diretrizes de Biossegurança;

Diretrizes sanitárias para alimentação escolar;

Diretrizes sanitárias para transporte escolar;

Diretrizes Pedagógicas;

Diretrizes para Gestão de Pessoas;

Diretrizes para o Plano de Comunicação

1
2
3
4
5
6

3
Escolas do campo, escolas indígenas e quilombolas que atendam número reduzido de estudantes, comprovadas as condições de
atendimento aos protocolos definidos,    poderá    ser  elaborado um plano de retorno diferenciado, o qual deverá ser submetido a
Secretaria de Estado da Educação e ao Comitê Científico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública do Governo 
do Estado do Amapá.



1- O retorno às aulas presenciais será realizado de forma gradual e escalonada, 
conforme às orientações da Secretaria de Educação apresentadas acima, 
obedecendo os protocolos de segurança sanitária indicados pelos órgãos de saúde a 
capacidade de atendimento da rede;

2- A organização da escola para retorno dos estudantes seguirá os critérios e 
percentuais definidos pela equipe gestora e coordenação pedagógica de cada 
estabelecimento de ensino, considerando a capacidade de atendimento para o 
cumprimento dos protocolos de biossegurança. Assim, a organização da escola 
para retorno dos estudantes seguirá os critérios e percentuais definidos pela equipe 
gestora e coordenação pedagógica de cada estabelecimento de ensino, considerando 
a capacidade de atendimento para o cumprimento dos protocolos de biossegurança e 
respeitando o percentual máximo definido no Quadro 6 para cada etapa.

3- O percentual da quantidade de alunos presentes em cada sala de aula deverá 
ser calculado sobre a taxa de ocupação de cada sala de aula - 1 (uma) pessoa para 
cada 4m² (quatro metros quadrado) de área da sala, incluindo os servidores em 
serviço, garantindo sempre o distanciamento de 1,5m (um metro e meio) entre os.  Ex: 
Uma sala tamanho 10mx10m possui taxa de ocupação de 25 alunos. Portanto, ela 
4poderá receber 7 alunos + 1 professor.

4- Os estabelecimentos de ensino deverão adotar medidas para evitar 
aglomeração no intervalo, com revezamento de turmas, principalmente no lanche 
quando os estudantes estarão temporariamente sem o uso de máscaras;

5-  É vedada a circulação de estudantes sem o uso de máscaras durante o horário 
do lanche, exceto na hora do consumo. O lanche pode ser servido na sala de aula, ou, 
então, em um ambiente mais arejado e aberto, como o pátio escolar , por exemplo.

6- Para uso dos sanitários o estabelecimento de ensino deverá definir o limite 
máximo de utilização simultânea, considerando o espaço físico e o distanciamento 
necessário para segurança dos usuários. Também é necessário a garantia de água e 
sabão , neste ambiente escolar.

Diretrizes de Biossegurança

1- Distanciamento Social
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7- Não será permitido realização de atividades coletivas que gere aglomeração 
de estudantes em quadras poliesportivas, auditórios, sala de leitura, bibliotecas e 
atividades em grupos de forma presencial;

8- Todo atendimento ao público deverá respeitar aos critérios de distanciamento 
e, preferencialmente realizados de forma on-line; Ou , caso haja atendimento 
presencial, este seja feito por meio de agendamento, com respeito aos protocolos 
sanitários estabelecidos.

9-  Os estabelecimentos de ensino deverão estar demarcados para indicar os 
espaços de distanciamento social, respeitando a distância mínima 1,5m entre as 
pessoas;

10- Não cumprimentar com aperto de mãos, abraços ou beijos; Reforçamos a 
importância de trabalharmos a mudança de comportamento e hábitos.

11- Não compartilhar celulares, ou outros objetos de uso pessoal. Desta maneira, 
os professores não devem propor atividades que estimulem o compartilhamento de 
objetos, materiais escolares, ou estimulem a proximidade entre os estudantes.

Diretrizes de Biossegurança
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1- Higienização de todos os ambientes diariamente, com cuidado frequente de 
móveis, carteiras, mesas de refeitórios, bancadas, computadores, grades, corrimões, 
superfícies e utensílios que são tocados por muitas pessoas;

2- Estabelecer fluxo de limpeza regular do ambiente escolar, com maior 
frequência, especialmente banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas, 
material de ensino, livros de uso coletivo, entre outros;

3- Organizar o sistema de higienização e limpeza, com períodos de fechamento 
para desinfecção geral das áreas comuns, em especial de banheiros e salas de aula, 
refeitório e observando que áreas de difícil limpeza como os parquinhos devem ser 
isoladas; É importante que a higienização deva ser feita nas trocas de turno. Também 
devemos desestimular o uso de brinquedos de difícil limpeza, como bonecas de pano, 
jogos de tabuleiro, etc.

4- Estações de higienes para lavagem das mãos na chegada dos estudantes e 
profissionais da educação às escolas e, no mínimo uma vez a cada duas horas; Pias 
nas entradas da escola com água, sabão e toalhas descartáveis ou Estações de álcool 
em gel nas entradas. ( Caso a Escola não consiga prover estas estações de álcool em 
gel, é possível designar um profissional munido deste insumo para fazer a higienização 
das mãos da comunidade escolar. Este profissional pode ser o mesmo responsável 
pela aferição da temperatura dos que adentram no ambiente da escola .

5- Uso de álcool em gel como alternativa, quando não for possível a lavagem das 
mãos, disponibilizar nas salas de aulas e ambientes das escolas;

6- Sinalização de rotas dentro das escolas para garantir o distanciamento de 
1,5m entre os estudantes e profissionais da educação.

 7-  Sinalização de rotas de entrada e saída do ambiente escolar, estes momentos 
devem ocorrer em horários diferentes, assim como os intervalos. Orientar aos que , 
eventualmente, cheguem atrasados para que não se misturem ao momento de 
entrada ou saída de outro grupo. Devendo , assim, aguardar o seu momento de 
entrada/ saída no ambiente escolar .

Diretrizes de Biossegurança

2- Limpeza e Higienização de Ambientes

10

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS EM 2021 – ESCOLA VIVADIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS EM 2021 – ESCOLA VIVA



1-  Avaliação dos espaços físicos das escolas quanto a capacidade de atendimento 
e definição das adequações necessárias para garantia da segurança sanitária;

2-  Adequações de estação de higiene, com pias, dispensador de sabonete líquido, 
papel toalha, lixeira com tampa, álcool em gel em pontos de maior circulação;

3- Garantia de ambientes que possibilitem a circulação do ar, com portas e janelas 
abertas; Pensar e propor atividades, aulas ao ar livre, como no Pátio escolar, Quadras 
esportivas, pois estes espaços são , geralmente, abertos e de boa ventilação. Desta 
forma, estes locais se tornam boas opções para serem usados como sala de aula.

4- Sempre que possível, evitar o uso de ar condicionado. E em caso de 
impossibilidade, por ser a única forma de ventilação, manter os filtros limpos;

5- Isolamento dos bebedouros de uso coletivo, disponibilizar apenas para 
reabastecimento dos recipientes de uso individual;

- Afixar cartazes ao lado dos bebedouros com orientações para higienização das         
mãos antes de manusear os bebedouros ;

- Incentivar o uso de copos/garrafas individuais por parte de toda a comunidade.

6-  Disponibilizar um espaço para permanência de estudantes e/ou profissionais 
da educação em caso de sintomas da COVID-19, até que possam retornar para sua 
residência ou ser encaminhados ao Posto de Saúde. É importante que a Escola consiga 
criar uma sala de isolamento. É necessário definir o espaço desta sala, o responsável 
por conduzir as pessoas com sintomas até lá, quem será contactado e acionado. No 
caso de crianças, esperar que algum responsável venha buscá-las. Também é 
importante ter em conta unidades de saúde nas proximidades da escola que estejam 
ofertando testes de COVID. Assim, é necessário que o responsável por esta sala saiba 
conduzir a pessoa com sintomas e informá-la dos próximos passos a serem tomados, e, 
instruí-la onde realizar o teste para COVID-19 nas proximidades.

7- Para facilitar o rastreamento, em casos de contágio, os alunos deverão ser 
divididos em grupos, devendo ser evitado o encontro entre eles. Uma sugestão é separar 
as turmas em grupo - o ideal é que esses grupos não se misturem; que eles tenham 
momentos de entrada; saída; lanche diferentes). Para a formação destes grupos , uma 
sugestão é dividi-los por geolocalização ; proximidade de moradias; mesmo núcleo 
familiar, quando possível.

Diretrizes de Biossegurança

3- Adequação do Espaço Escolar
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a-   Estudantes: Máscara em tecido dupla ou tripla camada (deve ser trocada a 
cada 4 horas ou assim que estiver úmida), frasco individual de álcool em gel/álcool 
70%.

b-  Bibliotecário(a): Máscara em tecido dupla ou tripla camada (deve ser trocada 
a cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor facial (face shield), frasco 
individual de álcool em gel/álcool 70% e Luvas descartáveis.

c- Professor(a): Máscara em tecido dupla ou tripla camada (deve ser trocada a 
cada 4 horas ou assim que estiver úmida), Protetor facial (face shield), frasco 
individual de álcool em gel/álcool 70%.

d- Merendeira(o): Máscara em tecido dupla ou tripla camada (deve ser trocada a 
cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor facial (face shield), frasco 
individual de álcool em gel/álcool 70%; Avental impermeável, luvas de proteção 
descartáveis, touca descartável. - Orientações detalhadas

e- Profissional destacado para aferir a temperatura dos Estudantes: Máscara em 
tecido dupla ou tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver 
úmida), protetor facial (face shield), frasco individual de álcool em gel/álcool 70%, 
luvas descartáveis.

f-  Agente de Portaria: Máscara em tecido dupla ou tripla camada (deve ser 
trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor facial (face shield), 
frasco individual de álcool em gel/álcool 70%.

Diretrizes de Biossegurança
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Estudantes e profissionais da educação receberão Kits de EPI, obedecendo a
classificação por tipificação de função:

1



g- Diretor(a), Diretor(a) Adjunto(a), Secretário(a) Escolar, Auxiliares 
Educacionais edemais atividades administrativas: Máscara em tecido dupla ou tripla 
camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor facial 
(face shield), frasco individual de álcool em gel/álcool 70%.

h- Profissionais de apoio na educação inclusiva: Máscara em tecido dupla ou 
tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor 
facial (face shield), frasco individual de álcool em gel/álcool 70%.

i-  Pedagogos, Psicopedagogos, Apoio Pedagógico: Máscara em tecido dupla ou 
tripla camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor 
facial (face shield), frasco individual de álcool em gel/álcool 70%. 

j. Profissionais lotados em Laboratórios: Máscara em tecido dupla ou tripla 
camada (deve ser trocada a cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor facial 
(face shield), frasco individual de álcool em gel/álcool 70%.

k-  Serventes: Máscara em tecido dupla ou tripla camada (deve ser trocada a 
cada 4 horas ou assim que estiver úmida), protetor facial (face shield), proteção 
ocular (quando não houver disponibilidade de protetor facial), frasco individual de 
álcool em gel/álcool 70%, avental impermeável, luvas de proteção descartáveis.

Diretrizes de Biossegurança
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Utilização de máscaras por todos os estudantes e profissionais da educação será de
uso obrigatório durante todo o tempo de permanência na escola e no trajeto para
residência;

2

Lavagem das mãos com água e sabão ou utilização de álcool em gel 70% ao chegar e
sair do estabelecimento de ensino;

3



Diretrizes de Biossegurança
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Não utilizar objetos compartilhados que não sejam adequadamente higienizados
antes do uso;

4

Evitar o uso de bebedouros coletivos, orientando os estudantes a levarem suas
garrafas de água e apenas utilizar os bebedouros como fontes para abastecê-las;

5

Os materiais de uso pessoal não poderão ser compartilhados (máscaras, toalhas,
recipiente de água entre outros);

6

Estudantes e profissionais da educação devem aferir a temperatura na entrada dos
estabelecimentos de ensino;

7

Os casos confirmados para Covid-19, serão imediatamente afastados e
acompanhados seguindo os protocolos de biossegurança.

9

Deverá a Escola manter comunicação visual que oriente e incentive o estudante e
profissionais de educação em manter as medidas de distanciamento e higiene
pessoal.

10

 Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de flexibilizar o uso de
máscaras para os alunos com deficiência ou transtorno do espectro do autismo,
dando ênfase às medidas de higiene e distanciamento social.

11

Em caso de temperatura acima de 37,5° estudantes deverão ser levados à sala de
atendimento para aguardar os pais/e ou responsáveis que deverão ser orientados a
procurar as UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE e os Órgão de Vigilância em Saúde.

8

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.

12

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 em gel à disposição ou mesmo usar
lenços umedecidos antissépticos.

13



Classificação das áreas físicas da escola.

Diretrizes de Biossegurança
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Os espaços escolares possuirão classificação de risco específica, para que medidas
de higienização sejam adotadas de forma a garantir a segurança sanitária, conforme
o quadro abaixo:
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AMBIENTE

Hall de entrada

Secretaria /
Recepção

Sala da Direção

Cozinha

Sala de Aula

Banheiro de
colaboradores

Banheiro de alunos

Pátio/refeitório

Bebedouros
coletivos

Corredor

Limpeza intensa
Definir espaço IDA e VOLTA

Limpeza especial

Limpeza de rotina

Limpeza de rotina

Limpeza especial

Intensificar Limpeza

Intensificar Limpeza

IntensificarLimpeza

Somente abastecimento 
de garrafas

Limpeza intensa
Definir espaço IDA e VOLTA

CRÍTICA SEMICRÍTICA NÃO CRÍTICA AÇÃO
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1- Higienização dos ambientes e utensílios de cozinha antes de cada uso;ii. 
Utilização de toucas, luvas, máscaras, aventais por todos os responsáveis pela 
manipulação dos alimentos;

2- Utilização de toucas, luvas, máscaras, aventais por todos os responsáveis pela  
manipulação dos alimentos; 

3- Orientar os servidores a evitar tocar o rosto e máscara durante a produção e  
distribuição dos alimentos; 

4- Substituição dos sistemas de autosserviço de bufê, optando por porções  
individuais; 

5- Os estabelecimentos de ensino devem estabelecer horários diferenciados 
para  distribuição da alimentação escolar; 

6- Organização e distribuição das mesas e cadeiras no refeitório que assegure o  
distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;  Nas salas de aula bem ventiladas, 
a merenda escolar pode ser servida na própria sala, havendo um profissional 
responsável por retirar a comida da cozinha e levá-la até á sala. Neste momento, é 
necessária atenção total aos protocolos , pois os estudantes ficaram durante a 
refeição sem máscaras de proteção. 

7- Estabelecer um funcionário específico para servir os alunos. Este profissional 
não deve entrar na cozinha: Preferencialmente, o responsável por preparar o alimento, 
entrega para o funcionário que irá servir , e , este será o responsável por servir a 
refeição para os estudantes . Indicamos que a pessoa que cozinhe os alimentos não 
saia da cozinha, assim como, o que serve a refeição não adentre neste ambiente.

8- Seguir as orientações da equipe de nutricionistas da Secretaria de Estado da  
Educação. 

Diretrizes Sanitárias para 
Alimentação Escolar
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Veja os detalhes sobre as Medidas Preventivas sobre Alimentação Escolar:

https://drive.google.com/drive/folders/1OQ3fqr2pb8mYlw0QiilR9X8RnX3GUg4O?usp=sharing



1- Organizar e adaptar o transporte escolar para que os mesmos possam manter 
janelas abertas, quando possível, evitar o uso de ar condicionado durante toda a rota;

2- Limitar o número de estudantes de acordo com escalonamento definido pela 
equipe gestora da escola;

Orientar os alunos sobre a entrada e saída do Transporte Escolar, para que 
entrem e saiam um por vez, evitando assim aglomerações.

3- Priorizar a ocupação alternada dos assentos; ( Irmãos do mesmo núcleo 
familiar,  podem sentar juntos ) .

4- Uso obrigatório de máscaras por todos os estudantes e motoristas;

Obs:  Quando possível, devemos vincular um motorista ao mesmo ônibus e rota, 
para que assim seja mais  rápido e fácil controlar os grupos que fazem uso daquele 
determinado transporte . Desta forma,  sugere-se que : Cada motorista deve ser 
responsável por um único ônibus e/ou rota específica.

5- Higienização do transporte, principalmente apoio de braço, maçanetas, 
pegadores, poltronas a cada finalização de viagem;

6- Higienização das mãos, preferencialmente com álcool 70% na entrada e saída 
dos transportes escolares;

7- Orientar os estudantes durante todo percurso para evitar tocar olhos, nariz e  
boca sem higienizar as mãos e utilizar os braços em casos de tosse e espirros,  para 
proteger os demais estudantes; 

8- Seguir as orientações do Núcleo de Transporte Escolar da Secretaria de 
Estado da  Educação. 

 Incentivar pais, alunos e funcionários a irem para a escola a pé ou de bicicleta,  
sempre que possível, evitando assim o uso do transporte público.

Diretrizes Sanitárias para 
o Transporte Escolar
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Esse é um ponto primordial na retomada às atividades presenciais. A 
compreensão de como estudantes, professores, gestores e demais profissionais estão 
retornando e quais as ações e cuidados necessários para garantia da saúde mental.

ACOLHER e CUIDAR devem permear esta etapa. O acolhimento reforçará os 
laços e o papel social da escola e o cuidado deve reforçar a importância da 
contribuição de todos no cumprimento dos protocolos de saúde para possibilitar a 
continuidade das ações sem maiores prejuízos.

As dinâmicas e práticas restaurativas poderão ser fortes aliadas nessa etapa. As 
diretrizes do Programa EPAZ poderão ser utilizadas pelas equipes técnicas das escolas 
para possibilitar um retorno mais saudável e tranquilo.

Diretrizes Pedagógicas
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1- Acolhimento



2- Avaliação Diagnóstica

O Conselho Nacional de Educação, através do Parecer nº 11/2020 orienta que as 
redes de ensino, ao reorganizar os calendários escolares considerem a realização de 
avaliação diagnósticas de cada estudante para subsidiar o programa de recuperação.

Dessa forma, a Secretaria de Estado da Educação, em regime de colaboração 
com os 16 municípios, realizou a Avaliação Diagnóstica para compreensão do quadro 
geral da escola, turmas e estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do 
Ensino Médio, visando readequação das estratégias pedagógicas. A Avaliação 
Diagnóstica foi realizada de forma presencial e escalonada ao longo do mês de 
fevereiro a maio de 2021, nas escolas da rede estadual e redes municipais.

A Avaliação foi realizada em parceria com a UNDIME, Centro de Políticas Públicas 
e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora-CAED-JF, Instituto 
Lemann, Instituto Sonho Grande e Instituto Natura.

A Avaliação Diagnóstica fez parte da estratégia Busca Ativa Estudante 
Presente, aliado ao estudo de caso e questionário de expectativas dos estudantes 
para fortalecer o vínculo e definição de estratégias para garantir a permanência do 
estudante na escola.

Todas as orientações e ferramentas disponíveis foram disponibilizadas através 
do Guia da Avaliação Diagnóstica com as respectivas matrizes de referência.

A Avaliação Diagnóstica foi realizada durante o período de 18 e fevereiro a 28 de 
maio, seguindo o planejamento de cada estabelecimento de ensino. Ações previstas 
para a Avaliação Diagnóstica:

Acolhimento
Questionário
SócioEmocional
Expectativas
do Estudante

Avaliação
Diagnóstica

Questionário
SócioEconômico
e Social Estudo 
de Caso

Diretrizes Pedagógicas
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3- Continuum Curricular

Uma das estratégias viáveis e possíveis para mitigar os prejuízos ocasionadas 
pela suspensão das aulas presenciais é a reorganização da trajetória escolar em 
continuum de dois anos ou séries consecutivas, visando o cumprimento dos objetivos 
de aprendizagem. A estratégia consiste em reorganizar esses objetivos de 
aprendizagem em ciclos para que os deveriam ser cumpridos em 2020, possam ser 
continuados no ano subsequente, com possiblidade, inclusive, de aumento de carga 
horária.

O tema foi amplamente discutido através do Conselho Nacional de Educação, 
Conselhos Estaduais e secretarias estaduais e municipais, tendo respaldo nas 
legislações e normativas apresentadas no item 7 desde projeto.

O parecer nº 5/2020, do Conselho Nacional de Educação, já destaca essa 
possibilidade enquanto estratégia para a garantia dos direitos de aprendizagem:

“A legislação educacional e a própria BNCC admi-
tem diferentes formas de organização da trajetória 
escolar, sem que a segmentação anual seja uma 
obrigatoriedade. Em caráter excepcional, é possí-
vel reordenar a trajetória escolar reunindo em con-
tinuum o que deveria ter sido cumprido no ano 
letivo de 2020 com o ano subsequente. Ao longo 
do que restar do no letivo presencial de 2020 e do 
ano letivo seguinte, pode-se reordenar a progra-
mação curricular, aumentando, por exemplo, os 
dias letivos e a carga horária do ano letivo de 2021, 
para cumprir, de modo contínuo, os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento previstos no 
ano letivo anterior. Seria uma espécie de “ciclo 
emergencial”, ao abrigo do artigo 23, caput, da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.”

Diretrizes Pedagógicas
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A Lei Nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, em seu art. 2º, § 3º, que assim 
discorreu:

Após análises, considerando o diagnóstico da rede estadual, a secretaria de 
educação definiu os seguintes cenários como possibilidade de organização do 

continuum curricular 2020/2021, respeitando as especificidades de cada 
estabelecimento de ensino:

Nota: Mesmo que a escola tenha alcançado a carga horária mínima anual em 2020, deverá olhar para os cenários dos estudantes 

que por algum motivo não alcançaram os objetivos de aprendizagem previstos, dessa forma há necessidade de elaboração do 

plano de aprofundamento do currículo 2020, com objetivo de recuperar a aprendizagem dos estudantes. Para essa estratégia a 

escola poderá adotar atividades híbridas síncronas e assíncronas.

§ 3º Para o cumprimento dos objetivos de aprendi-
zagem e desenvolvimento, a integralização da 
carga horária mínima do ano letivo afetado pelo 
estado de calamidade pública referido no art. 1º 
desta Lei poderá ser feita no ano subsequente, 
inclusive por meio da adoção de um continuum de 
2 (duas) séries ou anos escolares, observadas as 
diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e 
as normas dos respectivos sistemas de ensino.

DESTACAMOS

Cenário 1 – Escolas que conseguiram cumprir a carga horário mínima prevista 
para o ano letivo de 2020.

 

CURRÍCULO
2020

RECESSO 
ESCOLAR

RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 2020
E APROFUNDAMENTO 2021

CURRÍCULO 2021

ANO LETIVO DE 2021FÉRIAS ESCOLARESANO LETIVO DE 2020

C
E

N
Á

R
IO

 1
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Nota: Para cumprimento da carga prevista para 2021 e complementação da Carga horária de 2020, a escola deverá programar no 

calendário essa integralização, aumentando os dias letivos e/ou carga horária. Deverá ainda olhar para os cenários dos 

estudantes que por algum motivo não alcançaram os objetivos de aprendizagem previstos, dessa forma há necessidade de 

elaboração do plano de aprofundamento do currículo 2020, com objetivo de recuperar a aprendizagem dos estudantes. Para essa 

estratégia a escola poderá adotar atividades híbridas síncronas e assíncronas.

Nota:  O Parecer CNE/CP Nº 11/2020 chama a atenção da impossibilidade de haver Continuum nas etapas de 

transição, que são: 5º ano, por ser transição de anos iniciais para anos finais; 9º ano e 4ª Etapa (EJA) do Ensino 

Fundamental por ser transição para o Ensino Médio; e da 3ª série do Ensino Médio.

Cenário 2 – Escolas que não conseguiram cumprir a carga horário mínima prevista 
para o ano letivo de 2020.

Para o ano letivo de 2020 e 2021, excepcionalmente, as escolas estaduais, 
observando as normais em vigor do cumprimento do mínimo de horas letivas, deverão 
ajustar a organização curricular de acordo com as Matrizes emergências que constam 
no anexo da Nota Técnica nº01/2020-NIOE/SEED/AP.

A Carga Horária do Biênio 2020/2021 será de 1.600 horas distribuídas em 08 
bimestres, que teve início em 2020 e finalizar de acordo com o calendário letivo 2021, 
exceto as Escolas que ofertam o Ensino Médio em Tempo Integral que cumpriram 
respectivamente, mínimo de 1.900 horas para Matriz de 45 módulos semanais e 1.700 
para Matriz de 35 módulos semanais. E o Ensino Médio- EJA o mínimo de 1.200 horas, 
amparado pelo inciso III do artigo 12 da resolução nº27/15- CEE/AP.

As horas efetivadas por meio das Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais-APNP, serão comprovadas através do Plano de Ação, conforme 
Resolução Nº 033/2020- CEE/AP.

Em 2021, amparado pelo Parecer CNE/CP Nº: 19/2020, as Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais –APNP poderão ser utilizadas de forma integral nos 
casos de:

CURRÍCULO
2020

RECESSO 
ESCOLAR

CURRÍCULO
2020

RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 2020
E APROFUNDAMENTO 2021

CURRÍCULO 2021

FÉRIAS ESCOLARESANO LETIVO DE 2020

C
E

N
Á

R
IO

 2

Carga horária do Continuum Curricular: 

Suspensão das atividades letivas presenciais por determinação de decreto
governamental; e
Condições sanitárias locais que tragam riscos à segurança das atividades 
letivas presenciais.

Diretrizes Pedagógicas
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4- Programa de Recuperação da Aprendizagem

O programa de recuperação da aprendizagem deverá ser construído a partir da 
avaliação diagnóstica no retorno às aulas e deverá contemplar estratégias de 
nivelamento com atendimento diferenciado aos estudantes que não tiveram acesso 
às atividades não presenciais, desenvolvidas no período de suspensão das aulas 
presenciais.

A disponibilização de materiais e propostas de rotinas pedagógicas, disponível 
no Portal Aprendizagem em Casa integrarão o Programa de Recuperação da 
Aprendizagem, além de material impresso e o livro didático.

O material didático do Programa Criança Alfabetizada deverá ser utilizado na 
rede estadual e redes municipais para os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino 
fundamental.

O Plano de Recuperação da Aprendizagem poderá contemplar ainda:

Estudo Dirigido: É uma das possibilidades de gestão da aprendizagem que 
focaliza as competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos estudantes 
para a compreensão, análise crítica e desenvolvimento de atividades pedagógicas de 
acordo com o currículo proposto e objetivo de aprendizagem definido. O estudo 
dirigido estimula o raciocínio, desenvolve a autonomia, o conhecimento e o 
protagonismo do estudante.

Clubes de Leitura, Astronomia, Matemática, Robótica, Ciências: Estimular a 
criação de clubes, mesmo que de forma on-line que auxiliem na construção do 
conhecimento, fomentem a pesquisa, a troca de experiências, favorecendo a análise 
crítica e reflexões sobre temáticas que favores o desenvolvimento de competências e 
habilidades expressas para cada etapa do desenvolvimento educacional.

Projetos Integradores: Desenvolver projetos interdisciplinares, alinhados ao 
currículo, com temáticas que favoreçam a aprendizagem, a contextualização, a 
criação, criatividade, interação e inovação. Que oportunizem a utilização de 
metodologias ativas e participativas.

Aprofundamento de Estudos: Escolha de temáticas que gerem 
aprofundamento e desdobramentos de estudos, discussões, construções. 
Desenvolvimento de habilidades de leitura, compreensão e argumentação.
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Sala Invertida: Uma metodologia ativa que pode ser utilizada na recuperação da 
aprendizagem é a Sala de Aula Invertida, se modelo tradicional o professor em uma 
aula expositiva explica a matéria no quadro para que depois os alunos façam, 
sozinhos, a lição de casa, a sala de aula invertida significa a inversão desta lógica: 
primeiro o aluno faz a internalização dos conceitosessenciais antes de aula e depois, 
junto à turma, discute os conhecimentos adquiridos e tira possíveis dúvidas de 
conteúdo com a ajuda e orientação do professor. O modelo de sala de aula invertida é 
capaz de propor abordagens inovadoras, que tornam a aprendizagem muito mais 
envolvente, prática e significativa. Além disso, as características deste método 
alternativo também possibilitam maior tempo e espaço para desenvolver habilidades 
diversas: a autonomia, a capacidade na resolução de problemas, o senso crítico, a 
colaboração e a criatividade. Outro aspecto importante é o fortalecimento do 
protagonismo do estudante.

Central do ENEM: Aprimorar a aprendizagem dos conteúdos e saberes 
pertinentes à qualidade educacional de estudantes do Ensino Médio, na etapa final da 
Educação Básica, destacando a importância do Enem como instrumento de avaliação 
e indutor de políticas públicas, ampliando o acesso desses discentes ao segmento 
superior mediante a valorização dos alunos e profissionais dessa modalidade de 
ensino, nas escolas que integram à rede pública educacional amapaense.

Para mais informações, acesse o link sobre a Nota Técnica:

https://drive.google.com/drive/folders/18DVD1sYE_S4p393ckNxjZl8GTK640Arw?usp=sharing

Diretrizes Pedagógicas

24

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS EM 2021 – ESCOLA VIVADIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS EM 2021 – ESCOLA VIVA



 Etapa 1 - Elaboração de cartilhas de orientação prévia - 
Comportamento e Cuidados sanitários.

a

Para o retorno às atividades presenciais deverá ser realizado o acolhimento dos 
profissionais da escola, com palestras orientativas e atividades de acolhimento e 
fortalecimento da equipe. O Centro de Valorização da Educação - CVEDUC vem 
desenvolvendo ciclos de palestras e atendimentos on-line com assistentes sociais e 
psicólogos para auxiliar os profissionais da educação nesse período de pandemia.

A Secretaria de Estado da Educação firmou parcerias com o Instituto Península e 
Instituo Ayrton Senna que disponibilizam plataformas, cartilhas, capacitações para 
formação dos professores no aspecto sócio emocional. Essas ações contribuirão para 
a retomada das atividades presenciais e serão mantidas e ampliadas no retorno às 
atividades presenciais.

O acolhimento será realizado por meio de três Etapas, sendo elas:

Antes do retorno presencial, o Centro de Valorização da Educação – CVEDUC irá 
disponibilizar a Cartilha de Orientação de Saúde no Trabalho em época de Pandemia 
em articulação com as Diretrizes de Comunicação (Eixo 6), discorrendo sobre os 
principais temas de prevenção de patologias e doenças decorrentes ao labor, levando 
em consideração as mudanças ocasionadas pela pandemia do Corona Vírus 
(covid-19). Os temas abordados serão:

1- Acolhimento aos profissionais da educação
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Orientações Nutricionais Para Lanches Durante O Período De Trabalho;

Orientações Fonoaudiológicas;

Educação Física (Atividades Laborais E Alongamento);

Orientações Psicológicas;

Orientações Fisioterapêuticas;

Educação Financeira (Orçamentos Pessoais Em Tempos De Pandemia);



 Mapeamento de Servidores.b

Procedimentos de acolhimento de estudantes e servidores.c

A partir do conteúdo contido na cartilha a equipe de prevenção fará diversas 
ações para disseminação das orientações, que serão realizadas através cards, mapas 
mentais, vídeos, lives em mídias sociais e entre outros. Todas as ações serão 
compartilhadas nos perfis oficiais da SEED/AP e no canal do youtube.

Ainda antecedendo o retorno das atividades presenciais, será realizado o 
mapeamento das condições de saúde dos profissionais da educação no sentido de 
subsidiar o planejamento da escola e verificar o quantitativo de servidores disponíveis 
para o retorno presencial.

O mapeamento será um diagnóstico que buscará levantar informações dos 
profissionais da educação nos seguintes aspectos: Condições Sócio emocionais, 
Condições de Saúde (grupo de risco), Verificação do quantitativo de profissionais que 
já contraíram a covid-19. O Diagnóstico se dará por meio de pesquisa online, por meio 
do seguinte link: https://nte.ap.gov.br/servidorseed

A Secretaria de Educação, através do Centro de Valorização da Educação, firmou 
parceria técnica com o Instituto Vivescer em junho de 2020, no qual disponibilizou, 
dentre outras ferramentas, o guia de acolhimento para professores, que poderá ser 
amplamente utilizado por qualquer rede de ensino do Estado do Amapá. O guia é 
amplamente recomendado a nível nacional e discorre desde a reflexão de 
acolhimento até a forma de intervir par acolher, acolher para intervir.

Segue o guia completo em anexo (Anexo 3 - Guia de Acolhimento de Professores 
– Vivescer). 

Além do guia de acolhimento a Secretaria de Estado da Educação, por meio do 
Centro de Valorização do Servidor, irá disponibilizar lives de orientação para 
acolhimento para subsidiar as unidades escolares no planejamento individual do 
acolhimento escolar. 
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https://www.youtube.com/channel/UCjdH9pwiGxYsSzkyV_eKSeg



O Plano de Formação continuada visa atender as demandas impostas pelo 
período de suspensão das atividades presenciais e fortalecer a atuação dos gestores, 
professores, coordenadores pedagógicos e demais servidores da educação. Na 
construção, alguns temas foram priorizados:

2- Formação Continuada

27
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Desenvolvimento de competências socio emocionais;

Desenvolvimento da Cultura Digital;

Apropriação dos protocolos de biossegurança;

Apropriação dos temas prioritários: avaliação diagnóstica; busca ativa; currículo
prioritário, plano de recuperação de estudos;

Metodologias ativas e projetos integradores;
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EIXO 1 - PREVENÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

COMO SERÁ REALIZADO

TEMAS

CURSOS/FORMAÇÕES

Ações formativas para estabelecimento da cultura assertiva de autocuidado e higie-
ne pessoal e coletivo a serem realizada por meio de Lives, cursos, cartilha digital, 
vídeos, cards e outros.

   Autocuidado e higiene pessoal.
   Limpeza e cuidados com os ambientes escolares.
   Higiene e cuidados na manipulação com alimentação escolar.
   Analise sanitária dos ambientes escolares (SVS).

EIXO 2:  PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

COMO SERÁ REALIZADO

Os cursos de Formação continuada referem-se às ações formativas  voltadas 
especificamente para assuntos pedagógicos, tendo professores, pedagogos e 
gestores  como público alvo principal. As ações centralizam-se no fortalecimento 
pedagógico das ações  educativas promovidas pelas escolas, a fim de apoiar a escola 
na busca pela melhoria da  aprendizagem a fim de superar os desafios agravados 
pela pandemia.

Cronograma de Cursos CVEDUC  
Cronograma de Formações do Programa Criança Alfabetizada  
Cronograma de Formações Escola do Novo Saber  
Cronograma de Formações do Programa Epaz  

As atividades serão desenvolvidas de forma híbrida, visando atender 100% dos 
profissionais da educação, sendo executadas a partir de 3 (três) Eixos de Atuação:
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EIXO 3:  CAPACITAÇÃO EMOCIONAL E TECNOLÓGICA

COMO SERÁ REALIZADO

Ações de desenvolvimento de competências socioemocionais e tecnológicas, 
conhecimentos fundamentais para o novo momento educacional que o mundo vive.
Nesse eixo, serão trabalhadas ações integradas de capacitação, desenvolvimento e  
interação,para guiar a aprendizagem dos profissionais da educação nas competên- 
cias tecnológicas e emocionais. Através de cursos virtuais, rede de apoio e canais de 
interação, as ações relacionadasa este eixo viabilizará um desenvolvimento integral  
do profissional da educação.

Cronograma de Formações do Currículo / RCA    
Cronograma de Cursos Parceiros   
   o Plano de Cursos da Fundação Vivo; 
   o Plano de Cursos em parceria da Associação Nova Escola; 
   o Plano de Cursos do Programa Formar/Instituto Leman;  
   o Plano de Cursos do Programa Travessia/UNICEF. 

Os cronogramas serão divulgados por meio do Calendário Integrado no Site oficial da 
SEED, em  momento oportuno, conforme o decorrer do ano letivo.

Competências Sócio Emocionais: Metodologia do Instituto Airton Sena • Jornadas de Apren-
dizagens Integral: corpo, emoções, mente e propósito – Plataforma  Vivescer: 
https://vivescer.org.br/wp-login.php 

Rede de Apoio de Saúde Mental: CVEDUC e Parceiros (Faculdade FAMA, Clínicas e etc) • 
Capacitação e Desenvolvimento Pessoal e Profissional.
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Para retorno às atividades será realizado diagnóstico para identificar os 
servidores que integram o grupo de risco, como já explicado acima. Sendo que a partir 
das informações coletadas no mapeamento dos servidores, as escolas deverão adotar 
as seguintes recomendações:

Ações de competência da gestão escolar, a qual deverá realizar rotinas de 
controle internos, a fim de assegurar as medidas protocolares para segurança 
sanitária da escola.

Para apoiar o gestor escolar, o Centro de Valorização da Educação – CVEDUC, irá 
dispor de equipe focal de Prevenção, que terá a atribuição de interlocução com as 
escolas para o recebimento de ocorrências sanitárias e fazer orientações dentro da 
competência educacional, além de ter a competência de averiguar denúncias e etc.

Além disso, o gestor escolar deverá obedecer a orientação do Protocolo de 
Monitoramento (Anexo 5 – Checklist de Monitoramento).

SERVIÇO PSICOLÓGICO
SERVIÇO NUTRICIONAL
SERVIÇO FONODIOLÓGICO
SERVIÇO FISIOTERAPÊUTICO
AVALIAÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS
TRIAGEM SOCIAL
SERVIÇO OFTALMOLÓGICO
SERVIÇO ODONTOLÓGICO
PALESTRAS ONLINES DE SENSIBILIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO
APOIO PEDAGÓGICO PARA ARTICULAÇÃO DE TEMAS DE SAÚDE E           

3- Gestão de Risco e Acompanhamento 
     das condições de saúde do servidor
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PREVENÇÃO PARA ESTUDANTES E PROFESSORES.

Articulação com o Centro de Valorização da Educação – CVEDUC, 
no qual terão a atribuição de prestar suporte às escolas, oferecendo 
principalmente os serviços abaixo:

a

Controle e Monitoramento:b



Intervenções para garantir a segurança sanitária, orientações, notificação às 
autoridades, Suspenção das atividades presenciais e monitoramento permanente, 
conforme o anexo (Anexo 3 – Plano de Contingência).

Os servidores integrantes do grupo de risco seguirão as deliberações 
estabelecidas nos decretos governamentais, permanecendo em teletrabalho e 
cumprindo as metas estabelecidas pela chefia imediata ou exercendo o atendimento 
educacional de forma remota, exceto os profissionais que já foram imunizados.

Ações de Contingenciamento:c
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A efetividade do plano de retomada às atividades presenciais está diretamente 
vinculada ao engajamento de todos os agentes envolvidos. Dessa forma, o plano de 
comunicação deve permear todos os fatores para auxiliar na compreensão desse novo 
momento que requer uma nova postura no ambiente escolar.

Definir porta-voz oficial, para não haver conflito de informações, que tenha 
conhecimento e experiência sobre o assunto nos diferentes níveis de gestão;

Definir plano de comunicação da campanha de retorno às atividades presenciais, 
com informação sobre os procedimentos de biossegurança adotados pela rede de 
ensino, escolas, dentre outros temas.

Definir os meios de comunicação a serem trabalhados, tais como: site do 
Governo do Estado; site da Secretaria de Estado da Educação; mídias sociais da 
Secretaria de Educação(Instagram e Youtube); Comunicação Interna Governamental 
(mural, intranet, agências de notícias, rádio difusora, dentre outros); ações de 
Mobilização Social, Campanha Publicitária, Ascom das demais Secretarias; Imprensa; 
Envio pelo WhatsApp.

Produzir entrevistas, elaborar conteúdos, vídeos, materiais gráficos, envios de 
sugestão de pauta à imprensa, coletiva, lives.

Mensurar e gerenciar as principais informações internas e externas referentes ao 
assunto, divulgando dados e informações oficiais para a imprensa, gestores e 
comunidade escolar.

Campanhas de orientação prévia aos estudantes, profissionais da educação e 
pais quanto aos cuidados de segurança sanitária;

Comunicação efetiva quanto aos cuidados básicos necessários para prevenção;

Diretrizes para o 
Plano de Comunicação

32

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS EM 2021 – ESCOLA VIVADIRETRIZES PEDAGÓGICAS E PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PRESENCIAIS EM 2021 – ESCOLA VIVA



33

Campanha para utilização de garrafinhas individuais para consumo de água;

Campanha para identificação dos sinais, sintomas e procedimentos em caso de 
suspeição de contaminação.

Criar Cartilhas , baseadas no Plano de retorno, para alguns atores educacionais  
envolvidos no processo. Ex: Diretor Escolar, Professores, Estudantes, Famílias, etc. 

Canal aberto e direto com a Gestão Escolar, pois esta trabalhará como 
multiplicadora de  boas práticas, além de checar se as práticas recomendadas para o 
retorno seguro ao ambiente escolar estão  sendo implementadas e respeitadas. 
Também é importante que a Equipe Gestora possa ter um diálogo  mais próximo com 
as famílias que desejam retornar ao ensino presencial . Também é importante que os 
pais e responsáveis tenham um contato direto com a escola, para que possam sanar 
eventuais dúvidas acerca dos protocolos e medidas de segurança. 
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As diretrizes aqui apresentadas não se esgotam enquanto possibilidades. Há de 
se considerar a capacidade de cada escola, a avaliação criteriosa de cada localidade 
quanto a capacidade de atendimento considerando o objetivo maior de preservação 
da vida. O papel social da escola mais do que nunca está em evidência e, garantir os 
direitos de aprendizagens dos estudantes é o grande desafio pós pandemia.

Nessa perspectiva o engajamento de todos os atores e uma comunicação 
assertiva deve pautar as ações das escolas.

A família terá ainda um papel essencial na retomada das atividades, o 
fortalecimento da relação família-escola ajudará na superação dos desafios e 
impactos do cenário pandêmico e principalmente no apoio quando às atividades 
complementares não presenciais que serãonecessárias para nivelamento de 
aprendizagens e cumprimento dos objetivos previamente definidos.

Outro aspecto relevante é o uso da tecnologia como aliada nas ações 
pedagógicas, o desenvolvimento das habilidades para utilização das ferramentas 
disponíveis tanto pelos professores, quanto pelos estudantes torna-se imperativo 
para mitigar prejuízos e fomentar a cultura digital e o protagonismo estudantil, bem 
como auxilia na implementação de metodologias ativas que possibilitam o 
multiletramento.

A proposta visa tomada de decisão de forma articulada e participativa, tendo 
como foco a preservação da vida dos profissionais da educação e estudantes e a 
garantia dos direitos de aprendizagem.

Ressalta-se ainda a articulação com o Centro de Operações de Emergência em 
Saúde Pública-COESP, através do Comitê Científico o qual é responsável pela 
emissão de pareceres técnicoscientíficos que embasarão a tomada de decisão quanto 
a possíveis datas para retorno às atividades presenciais.

Considerações Finais



Protocolo de Biossegurança e  Adaptações na 
estrutura física  das Escolas Estaduais

ORIENTAÇÕES PARA ADAPTAÇÃO 
DE BIOSSEGURANÇA



Protocolo Padrão e 
Protocolos Específicos
Para o retorno  gradual das atividades
escolares presenciais, será necessário 
a utilização do protocolo padrão:

        USO CONSTANTE DE MÁSCARAS 
por estudantes, profissionais da educação e 
outras pessoas que eventualmente acessem a 
escola será obrigatório no interior da escola; 
Evitar a entrada de voluntários, convidados 

externos e pais/responsáveis na escola.

       DISTANCIAMENTO SOCIAL 
reduzir a aproximação e o contato entre as 
pessoas, manter o distanciamento mínimo de 
1,5m (um metro e meio) dentro e fora da sala de 

aula;

     HIGIENE PESSOAL
 promover a cultura de atenção e cumprimento 
dos procedimentos de higiene e limpeza 

pessoal;

     MONITORAMENTO
garantir que as ações sejam efetivas ao longo 

do tempo e a rastreabilidade dos casos;



Protocolo Padrão e 
Protocolos Específicos

        MONITORAR A TEMPERATURA 
 dos estudantes e profissionais da educação ao 

chegarem no ambiente escolar; 
.

      PROVER DISPENSADORES COM ÁLCOOL 
EM GEL 

 rou álcool líquido a 70% nas entradas; Orientar a 
higienização das mãos e punho antes da 

entrada na sala de aula;

   LIMITAR AS INTERAÇÕES EM GRANDES 
GRUPOS

evitar o uso de áreas comuns, como bibliotecas, 
parquinhos, pátios e quadras. No caso da 
prática de atividade física, optar sempre que 
possível por atividades individuais e ao ar livre;

     ORIENTAR QUE OS ALUNOS
Levem suas garrafas de água, evitando a 
utilização de bebedouros coletivos e o 

compartilhamento de garrafas;

   COMUNICAÇÃO
garantir que toda a comunidade escolar 
conheçam os riscos e os procedimentos 

adotados.

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES
Sempre que possível garantir que os 
ambientes estejam ventilados, mantendo 
as janelas abertas para facilitar a circulação 
do ar e promover a sanitização tempestiva e 

constante do ambiente; 



Para o retorno gradual das atividades 
escolares presenciais, serão necessárias 
algumas adaptações na estrutura física 
da escola,tais como:

1. SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DA ESCOLA
Deverá ser contratada empresa especializada pelo caixa 
escolar; 

Segundo a Resolução nº 14 da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), a RDC 14/2007, a sanitização consiste em 
reduzir microrganismos críticos para saúde pública em níveis 
considerados seguros. 

A aplicação (tratamento de sanitização e desinfecção) deve 
envolver forros, pisos, rodapés, paredes, divisórias, vidraças e 
demais objetos que se encontrem nas respectivas áreas;

2. ACOLHIMENTO 
Suporte para álcool em gel ou álcool liquido 70°;

Termômetro digital para aferição de temperatura corporal;

Demarcação no piso com o distanciamento no mínimo 1,5m 
entre as pessoas (entrada, corredores, salas de aula e outros 
ambientes da escola);

Sala de acolhimento (para pessoas que apresentarem 
sintomas);



3. CORREDOR / ÁREA DE CIRCULAÇÃO
Suporte para álcool em gel ou álcool liquido 70°, a cada três 
salas

Suspender uso de armários coletivos

Demarcação no piso com o distanciamento no mínimo 1,5m 
entre as pessoas (corredores, salas de aula e outros 
ambientes da escola);

4. SALAS 
Instalação de ventiladores apenas nos ambientes que não 
forem climatizados;

As salas climatizadas com ar condicionado devem ser 
mantidas arejadas nos intervalos das aulas;

Adequação das janelas para manter ambientes arejados, se 
necessário; 

Limpeza dos aparelhos condicionadores de ar e dos filtros;



Nas salas de aula, adotar espaçamento entre as carteiras dos 
estudantes, considerando cerca de 1,50 metros de 
distanciamento, retirando as cadeiras excedentes; 

ou uso intercalado de carteiras, limitando a lotação da sala 
em até 35%; marcar com fita adesiva as cadeiras que não 
serão utilizadas;



5. CORREDOR / ÁREA DE CIRCULAÇÃO
Suporte para álcool em gel ou álcool liquido 70°, a cada três 
salas

Suspender uso de armários coletivos

6. INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS NA ÁREA DO REFEITÓRIO
 Utilizar de preferência as paredes existentes, sendo que as 
tubulações hidráulicas podem ficar aparentes (expostas);

As salas climatizadas com ar condicionado devem ser 
mantidas arejadas nos intervalos das aulas;

A) até 02 salas de aulas, deverão instalar 01 lavatório;
B) até 04 salas de aulas, deverão instalar 03 lavatório;
C)até 06 salas de aulas, deverão instalar 04 lavatório;
D)até 09 salas de aulas, deverão instalar 05 lavatório;
E)até 10 salas de aulas ou mais, deverão instalar 06 lavatório
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    Checar ser o Gerenciamento e aferição da temperatura diária de cada profissional e estudante 
estão sendo devidamente realizados, antes de entrar nas dependências da Escola, com Termô-
metro Digital ou Infravermelho de Testa, não permitindo a entrada de pessoas que apresentem 
temperatura acima de 37,5ºC (embora seja considerado febre acima de 37,5ºC, entende-se 
necessária a existência de margem de segurança);

    Checar diariamente se os protocolos de distanciamento estão sendo devidamente obedecidas 
nas pendencias da escola;

    Checar se houve ocorrência de suspeita de contaminação e caso positivo, gerenciar o protocolo 
de encaminhamento para sala de isolamento/sala de acolhimento para permanência de estu-
dante ou profissional que apresentar qualquer sintoma da COVID-19 durante o período em que 
estiver na escola. O profissional da educação também poderá aguardar nessa sala, até a chegada 
de algum familiar, caso prefira não utilizar transporte regular.

    Notificar a família do estudante no momento do atendimento para que possam    acompanhá-
los imediatamente aos postos de atendimento de COVID-19, a fim de realizar os primeiros proto-
colos de tratamento e acompanhar a família para verificar a confirmação ou não do diagnóstico;

    Monitorar o estudante ou profissional quanto ao isolamento social e afastamento das ativida-
des presenciais.

    Informar   imediatamente  os    casos suspeitos   de   COVID - 19    a    Secretaria  de  Estado     da                    
Educação/CVEDUC   através do e-mail crh@seed.ap.gov.br ,   anexando  o  formulário contido no      
Anexo 5. 

     Manter livro de ocorrências para registros internos de casos suspeitos/confirmados no acervo 
da escola, e comunicar a SEED via formulário do Anexo 5. 

ANEXO 2 
CHECKLIST DE MONITORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

Como responsável direto pelo plano de retorno das atividades presenciais na de 
sua unidade escolar, a gestão escolar deverá semanalmente monitorar os seguintes 
protocolos:
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Sabemos que a Escola e as famílias adotarão todos os mecanismos para evitar a 
propagaçãoda COVID-19. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, a COVID-19 está 
em estágio de transmissão comunitária, tornando possível a ocorrência de contágio, 
apesar de todos os cuidados.

ANEXO 3 
PLANO DE CONTINGÊNCIA

PROTOCOLO A SER SEGUIDO PELA ESCOLA NO CASO DE ALGUM 
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO OU ESTUDANTE 

APRESENTAR SINTOMAS COMPATÍVEIS COM A COVID-19:

Por isso, se algum estudante ou profissional da educação apresentar 

sintomas compatíveis com a COVID-19, a Escola adotará o seguinte protocolo:

1) Afastar o estudante ou profissional da educação ao primeiro sintoma compatí-

vel com COVID-19 (tosse, febre, dificuldade respiratória) apresentado, para evitar 

o contato com outras pessoas;

2) Caso o sintoma se manifeste durante o período em que o aluno   esteja na 

escola, o mesmo será direcionado para a sala de   isolamento/sala de acolhimen-

to,  até a chegada dos pais ou responsáveis.  A sala de atendimento deverá obser-

var as orientações presentes no EIXO 1 - Adequação escolar item VI.

3) Informar imediatamente a SEED/CVEDUC para providências quanto ao moni-

toramento dos casos e medidas necessárias de biossegurança.

4) Higienizar todos os locais em que o estudante ou profissional tenha passado e 

mantê-los arejados.

5) Identificar todas as pessoas que mantiveram contato com o estudante ou pro-

fissional com quadro suspeito de COVID-19;

                      a. No caso de estudantes, os demais pais/responsáveis dos demais alunos 

da turma serão avisados, para que passem a observar seus filhos quanto à apre-

sentação de eventuais sintomas;
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                    b. Do mesmo modo, haverá orientação aos profissionais da escola.

6) Orientar a pessoa com quadro suspeito a procurar serviço médico (unidade 

básica de saúde de enfrentamento a COVID-19), a fim de confirmar ou descartar o

diagnóstico:

                a. Havendo confirmação de COVID-19, as aulas presenciais na turma do 

estudante serão suspensas por 14 dias, retornando a metodologia de atividades 

remotas e todas as pessoas que tiveram contato com o mesmo, na Escola, serão 

informadas para que mantenham quadro de observação ou de isolamento social, 

conforme definido pelos protocolos de saúde;

                      

b. Caso o profissional da educação tenha diagnóstico positivo para COVI-

D-19, ele será afastado para tratamento e a coordenação pedagógica da escola 

deverá proceder com a reorganização dos componentes curriculares a fim de 

garantir a continuidade dos serviços educacionais. A turma relacionada ao profes-

sor diagnosticado com COVID-19 também deverá ser afastada e os alunos  orien-

tados a fazerem o teste e o auto-isolamento.

c. Havendo outros casos suspeitos ou confirmados, procedese a suspen-

são das atividades presenciais em toda escola por 14 dias.

d. Não havendo confirmação de COVID-19, todos poderão retornar para as 

atividades normais, salvo se outra for a orientação do profissional médico que 

atender este estudante ou profissional;

7) Outros critérios de monitoramento deverão ser utilizados pela escola:

 

                   a. Acompanhamento dos indicadores epidemiológicos;

 b. Caso ocorra sintomas no estudante ou profissional da educação fora 

do ambiente escola, deverão comunicar imediatamente a gestão da escola, a qual 

notificará o Centro de Valorização da Educação/CVEDUC, sobre a presença dos 

sintomas: tosse, febre, dor de garganta, dificuldade de respirar; dor de cabeça, 

fadiga, perda de paladar ou olfato;
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                    c. Estabelecer a norma de permanência em casa em caso de mal estar,

síndrome gripal, contatos com pessoas diagnosticadas com COVID-19;

 d. Acompanhar situação da comunidade escolar e avaliação dos riscos 

para definição das escalas de funcionamento, necessidade de isolamento de pes-

soas, grupos ou possíveis suspensões de atividades presenciais.

OBS: O retorno do profissional ou estudante com quadro confirmado de COVID-19

somente ocorrerá mediante apresentação de atestado médico demonstrando a 

alta do período de isolamento.
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    Checar ser o Gerenciamento e aferição da temperatura diária de cada profissional e estudante 
estão sendo devidamente realizados, antes de entrar nas dependências da Escola, com Termô-
metro Digital ou Infravermelho de Testa, não permitindo a entrada de pessoas que apresentem 
temperatura acima de 37,5ºC (embora seja considerado febre acima de 37,5ºC, entende-se 
necessária a existência de margem de segurança);

    Checar diariamente se os protocolos de distanciamento estão sendo devidamente obedecidas 
nas pendencias da escola;

    Checar se houve ocorrência de suspeita de contaminação e caso positivo, gerenciar o protocolo 
de encaminhamento para sala de isolamento/sala de acolhimento para permanência de estu-
dante ou profissional que apresentar qualquer sintoma da COVID-19 durante o período em que 
estiver na escola. O profissional da educação também poderá aguardar nessa sala, até a chegada 
de algum familiar, caso prefira não utilizar transporte regular.

    Notificar a família do estudante no momento do atendimento para que possam    acompanhá-
los imediatamente aos postos de atendimento de COVID-19, a fim de realizar os primeiros proto-
colos de tratamento e acompanhar a família para verificar a confirmação ou não do diagnóstico;

    Monitorar o estudante ou profissional quanto ao isolamento social e afastamento das ativida-
des presenciais.

    Informar   imediatamente  os    casos suspeitos   de   COVID - 19    a    Secretaria  de  Estado     da                    
Educação/CVEDUC   através do e-mail crh@seed.ap.gov.br ,   anexando  o  formulário contido no      
Anexo 5. 

     Manter livro de ocorrências para registros internos de casos suspeitos/confirmados no acervo 
da escola, e comunicar a SEED via formulário do Anexo 5. 

Critérios para escalonamento:

1)  Escuta à comunidade escolar para  levantamento do   quantitativo de  estudantes que 
retornarão  de  forma   escalonada  na  primeira  etapa  do  plano  de  retomada,  sobre  as    
principais preocupações dos pais, professores e demais profissionais da educação,  bem  como  
sobre    as possibilidades de contribuição de cada agente envolvido;

2)  Envolver as famílias no planejamento do retorno e informar detalhadamente como dará o 
processo de retorno e sobre as medidas de segurança que serão adotadas;

3) Divisão das turmas e/ou estudantes em grupos para garantir o cumprimento do 
distanciamento social;

4)   Cada grupo terá até dois dias de aulas presenciais na semana, dependendo da capacidade de 
atendimento da escola;

5)  Um  dia  na semana   será   destinado   para  formação   e   alimentação   do    Aplicativo              
Aprendizagem em Casa;

6)  As escolas organizarão os horários para garantir atendimento de todas os estudantes de 
forma presencial, pelo menos um dia na semana;

7)   No atendimento presencial, as escolas poderão organizar plano de recuperação de estudos 
para os estudantes sem acesso à internet; plantão de dúvidas; orientação de estudos e tutoria;

8)   Deverão ainda implementar metodologias presenciais e não presenciais para integralização 
da carga horária e garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem. Para o êxito das atividades 
não presenciais será necessário o envolvimento e acompanhamento da família. Dessa forma, 
estratégias que fortaleçam esta interação deverão ser contempladas no planejamento.

         Ressalta-se ainda que nas escolas do campo, escolas indígenas e quilombolas que atendem 
número reduzido de estudantes, comprovadas as condições de atendimento aos protocolos 
definidos, poderá ser elaborado um plano de retorno diferenciado, o qual deverá ser submetido a
Secretaria de Estado da Educação e ao Comitê Científico do Centro de Operações de Emergência 
em Saúde Pública do Governo do Estado do Amapá.

Cada escola deverá elaborar seu Plano de Retomada, considerando sua 
capacidade de atendimento e o cumprimento dos protocolos de biossegurança.

ANEXO 4
FLUXO PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS OU HÍBRIDAS:
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ANEXO 5 
FORMULÁRIO  DE NOTIFICAÇÃO SOBRE CASOS DE COVID 

A SER PREENCHIDO PELA ESCOLA E ENVIADO A SEED

Nome do Profissional ou Estudante:

Idade: 

Profissão: 

Turma Escola/ Cidade : 

Data dos primeiros Sintomas apresentados:

Fez o teste para COVID-19? 

Data da confirmação do caso : 

Mais pessoas do núcleo familiar apresentaram algum sintoma ? 




