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lntrodu§ao

A  Pandemia  da  COVID-19  trouxe  consigo  desafios  para  toda  a  sociedade,

causando impactos no ambito escolar. As aulas remotas e consequentemente

de  forma  hfbrida  em   nosso  municipio  e  como  nossa  rede  de  ensino  pode

promover aprendizagem  e  momentos  pedag6gicos com  as escolas adaptadas

para  essa  realidade.  No  momento,  estamos  passando  pela  necessidade  de
distanciamento  social  devido  a  pandemia  da  COVID-19.  Por  isso,  precisamos

adotar  estrat6gias  de  ensino  que   sejam   adequadas  a  esse   novo   modelo

emergencial,     para    garantir    a    continuidade    das    atividades    curriculares,

integrando  a  tecnologia  no  processo  ensino-aprendizagem,   ou  ate  mesmo,

outros   meios   viaveis   que   garantam   a   seguranga   que   precisamos   neste

momento.

Justificativa

A   Secretaria   Municipal   de   Educagao,   atrav6s   de   sua   Coordenagao

Pedag6gica,  Supervisao  Escolar,  Equipe  Gestora  e  Professores  da  rede  tern

que   enfrentar   diversas   batalhas   para   fazer   com   que   o   ensino   continue

chegando ao educando em tempos de distanciamento social.  No entanto,  esta

equipe    de    profissionais   tern,    a    cada    dia,    superado    barreiras,    tern    se

reinventado,    buscando   formas   diversas    para   que   esta   nova   forma   de

acompanhamento    educacional    chegue    da    melhor    maneira    a    todos    os

estudantes.

A Pandemia do Coronavirus ainda se configura presente e constante em

todos os  municipios da  Parafba,  tornando  ainda  mais duradoura  a  suspensao

das  atividades  presenciais  nas  nossas  escolas  e  creches  municipais.  Ainda

assim  ha  a  necessidade de  planejar o  retorno seguro e organizado das  aulas

presenciais,  mesmo sem uma data especffica para se concretizar tal agao.
E  preciso  pensar  nesta  retomada  de  forma  gradual  e  articulada  nao

somente  com  as  instituig6es  educacionais,  mas  tamb6m  com  a  participaeao

efetiva  de  diferentes  setores  como  Sadde,  Assistencia  Social,  lnfraestrutura,

entre outros que assim forem necessarios para o pleno desenvolvimento deste

Plano   de   Retomada.   E   mais  do  que   necessario   planejar  urn   retorno   com

garantia  de  normas de  seguranga  sanitaria  em  todos os  estabelecimentos  de
ensino e a todos os envolvidos  no  processo educacjonal.  As

Poi`aiia  t4/2021



neste   documento   serao   tratadas   como   direcionamento   e   embasadas   nos

protocolos   vigentes.que   seguem   as   orientag6es   da   OMS   -Organizagao
Mundial da Sadde.

A organizaeao deste documento ocorreu de maneira democfatica com a

participagao     de     todos     envolvidos:     Gestores,     professores     municipais,

profissionais da satlde,  profissionais da educagao e toda comunidade escolar,
foi   estabelecido   o   objetivo   de   realizar   de   modo   orientado   e   eficiente   a

implementagao de uma estrutura de aulas remotas,  a partir do dia 01  de margo

do  ano  em  curso  e  consequentemente  a  partir  dos  testes  epidemiol6gicos

municipais  tefa  inicio  o  ensino  hibrido  dentre  as  normas  estabelecidas  pelo

decreto  estadual  n° 41010  de  07  de  Fevereiro  de  2021,  para todos  os alunos

deste  municipio,  da  Educagao  lnfantil  aos anos finais do  Ensino  Fundamental.

Ja 6 uma experiencia vivenciada no ano anterior e pretende-se que,  com essa

modalidade  de  trabalho,  possamos  contemplar  todo  o  alunado  do  municipio.

Para tanto,  selecionamos alguns  documentos  legais que orientam  a forma de

preservar o padfao de qualidade da educagao,  como a  LDB -  Lei de  Diretrizes

e Bases da Educagao Nacional (Lei 9.394/96).

Vejamos esses artigos abaixo:

A Lei  reconhece a  necessidade de haver adaptag6es nos calendarios,  em

funeao de eventos externos a escola,  como 6 o caso da COVID-19.  Potem,  ha

a responsabilidade de entrega do minimo de 800 horas previstas em lei.

Art.  23.  § 2° 0 calendario escolar devefa adequar-se as peculiaridades  locais,

inclusive  climaticas  e  econ6micas,  a  crit6rio  do  respectivo  sistema  de  ensino,

sem com isso reduzir o nt]mero de horas letivas previsto nesta Lei.

Art.  32.  § 4° 0 Ensino Fundamental sera presencial,  sendo o ensino a distancia

utilizada     como    complementagao    da     aprendizagem     ou     em     situag6es

emergenciais.

Objetivo

•     Monitorar  o   plano   pedag6gico   de   retorno   as   aulas,   com   urn   cronograma

considerando  o  respeito aos  marcos  legais,  normatizag6es e diretrizes  para a

organizagao  do   processo  de   retorno  as  aulas  seguindo  os   protocolos   de
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Objetivos especificos :

Dentro  desse  contexto,  foram  estabelecidos  alguns  objetivos fundamentais,  a

saber:

•     Reduzir os indices de evasao;

•     Estabelecer suportes, metodologias e estrat6gias de ensino diversificado;

•    Controlar presence dos alunos, adaptar estrat6gias e recursos pedag6gicos.

•     Proporcionar  uma  educaeao  de  qualidade  com  evidencias  e  avaliag6es  de

aprendizagem que atinja as metas esperadas;

•    Garantir o conhecimento necessario na prevengao da covID-19;

•    Recuperar   a    aprendizagem    de   todos    os    educandos,    considerando    as

dificuldades pelas quais passamos e ainda temos que enfrentar,  priorizando as

habilidades essenciajs, tanto cognitivas quanto socioemocionais;

•     Garantir a todos o direito a vida e a educagao;

•    Conscientizar  e  adotar  medidas  preventivas  em  toda  comunidade  escolar  e

local, a tim de evitar a propagagao da COVID-19;

•    Valorizar   e   preservar   a   relagao   e   o   vfnculo   professor-aluno   e   demais

profissionais.

Metodologias para a continuidade do ensino

E   fundamental   que   as   escolas   possam   estabelecer   urn   plano   de

acolhimento  para  os  estudantes  de  forma  remota  e  consequentemente  de

forma   hfbrida   para   que   os  alunos   sintam-se   acolhidos  de   acordo   com   a

realidade vivenciada pela pandemia da Covid-19.

A ado9ao do Sistema Remoto e Hibrido de ensino

A  proposta  metodol6gica  inicial  implantada  no  Municipio  de  Cuite  de

Mamanguape   sefa   o   ensino   remoto   tendo   em   vista,   a   necessidade   de

adaptagao    das    escolas    em    meio    aos    protocolos    estabelecidos    pela

Organizagao  Mundial  da  Sadde.  0  ensino  sera  medjante  as  mfdias  digitais  e

atividades impressas,  no qual  o professor devefa estar na  Unidade de  Ensino



profissionais  capacitados  para  exercerem  tal  fungao.  Consequentemente  sefa

adotado o ensino hfbrido na proposta que consiste em 30% do alunado no dia

10  (dez)  de  maio de 2021  (dois  mil  e vinte e  urn)  e  posteriormente na data de

05  (cinco) de Julho de 2021  (dois mil  e vinte e urn)  mais 20%,  correspondendo

a  50%  do  alunado  em  sala  de aula.  0  ensino  Hfbrido  consiste  na  alternancia

entre momentos presenciais e momentos remotos que tefa grande importancia

no retorno das aulas,  tendo em vista que,  de acordo com as regras sanitarias

nem  todos  os  alunos  poderao  estar  presentes  ao  mesmo  tempo  de  forma

presencial em sala de aula,  sendo assim,  o ensino hibrido possibilitafa integrar

e ampliar o tempo de  aprendizagem  dos estudantes.  Para  isso,  e  preciso  urn

es forgo nao s6 dos professores,  mas de toda a rede de ensino,  das escolas,  a

fim  de  pensar  urn  Processo  Politico  Pedag6gico  que  inclua  o  ensino  hibrido,

nos seus diferentes formatos para que esse processo possa ser abragado por

todos.  Portanto,  sera  preciso  pensar  tambem  na  estrutura  tecnol6gica  a  ser

adotada  pelas  escolas,  mas,  al6m  disso,  o desafio continuara  sendo tamb6m

para  os  discentes,  diante  das  diversas  dificuldades  enfrentadas  pela  maioria

deles em relagao ao acesso a internet.

Definj€ao   das    normas   de   seguran9a   sanifaria    para   os   ambientes

escolares

A  Secretaria  Municipal  de  Educagao  em  conjunto  com  a  prefeitura

municipal  visa  como  prioridade,  a  retomada  das  atividades  para  este  ano,  de

cuidados  com  a  sadde  e com  a  seguranga  dos  estudantes  e  profissionais  da

educagao.  Portanto,  o  retorno  das  atividades  de  forma  presencial  devefa  ser

planejado   pensando  na  estrutura  fisica  das  escolas  e  creches   municipais.

Desta forma sera necessario:

•     Disponibilizar    espago    adequado     para     que    os     estudantes     que

apresentarem     sintomas     possam     aguardar    ate    a    chegada    do

responsavel.

•     Devefa ser realizado o devido acolhimento e orientagao s6cioemocional,

evitando a aglomeragao.

•    Evitar  o  acesso  de  agentes  externos  ao  ambiente  escolar  e  realizar

registro de acesso de pessoas (entrada e saida).



•     Manter  o  uso  de  mascaras  dentro  das  unidades  de  ensino,  de  forma

obrigat6ria.

As  instituig6es  de  ensino  deverao  disponibilizar  equipamentos  de  seguranpe

Como:

•    Para  os alunos - mascaras descartaveis,  disposigao de alcool em  gel

70%, aumento do ntlmero de lavat6rios dentro da Unidade Escolar;

•    Para os profissionais - mascaras descartaveis,  mascaras de protegao

facial,   disposigao  de  alcool  em  gel   70%,   luvas  descartaveis,   toucas

descartaveis ( para as merendeiras).

•    Para  alunos,   profissionais  e  demais  pessoas  que  adentrarem  a

escola -term6metro de temperatura sem contato infravermelho.

As instituig6es de ensino devefao proceder:

•     Realizando o controle de temperatura dos alunos,  profissionais e demais

pessoas que adentrarem na Unidade Escolar;

•     Programando  o  distanciamento  minimo  de  1,5  metros  entre  todos  os

membros     da     comunidade     escolar,      em     todas     as     atividades

desenvolvidas;

•    Orientando sobre a condugao e utilizagao de garrafas de agua e copos;

•    Seguindo   as   recomendae6es   sobre   procedimentos   de    limpeza   e

desinfecgao de locais pdblicos;

•    Mantendo  rotinas  de aeragao,  higienjzagao  e desinfeapao dos  espagos

escolares com a periodicidade;

•     Definindo hofarios distintos para entrada e safda das turmas;

•     Reorganizando os intervalos entre as aulas de forma a evitar o aculmulo

de estudantes e profissionais;



•     Definindo os hofarios alternados para alimentaeao escolar;

•     Priorizando   as  aulas   pfaticas  de   Educagao   Ffsica  e  outras   praticas

corporais,  em  que  os  professores  devefao  realizar  atividades  que  nao

promovam contato fisico;

•    Seguindo    as    orientag6es    e    supervisao    para    o    recebimento    e

armazenamento adequado de alimentos nas cozinhas;

•     Ofertando   formag6es   para   os   profissionais/auxiliares   de   apoio   para

atuarem  na  limpeza  de  forma  mais  efetiva  e  seguindo  as  orientag6es

dos  6rgaos   sanitarios,   observando   a   necessidade  de  ampliagao  do

quadro de servidores de apoio se necessario.

Mapeamento dos profissionais do grupo de risco

As  unidades  e/ou  instituig6es  de  ensino  devefao  realizar  mapeamento

dos  profissionais  que  fazem  parte  dos  grupos  de  risco  para a  COVID-19  e  a

alocagao  dos  mesmos  em  atividades  remotas,  mesmo  durante  o  retorno  das

aulas presenciais.  Os profissionais de limpeza e merendeiras,  que fazem  parte

deste grupo,  sefao afastados das suas fung6es ate que possam  retornar com

seguranga, ap6s o controle da Pandemia ou vacinagao.

Reorganizacao do Calendario Esco[ar e Cronograma de retorno das aulas

presenciais

A  Secretaria  Municipal  de  Educagao  ifa  elaborar  o  Calendario  Escolar

2021    a   ser   seguido   durante   o   periodo   emergencial   em   decorrencia   da

Pandemia  do  Covid-19.  Apresentando  o  cronograma  de  retorno



presenciais  de  forma  hibrida  elaborado  respeitando  as  orientag6es  emitidas

pela Secretaria de  Estado da Sadde - SES,  sendo assim,  a implementagao do
Plano  Novo  Normal  da  Educagao,  estara atrelado as analises das autoridades

sanitarias do Estado.

Adaptae6es do Transporte Escolar

•     Devefa ser realizada a desinfecgao peri6dica e a fiscalizagao,  por parte

dos 6rgaos responsaveis;

•     Demarcar as poltronas nos veiculos escolares a serem utilizados;

•     Disponibilizar alcool em gel 70% para limpeza das maos dos estudantes;

•    Manter     todas     as     entradas     de     ar     dos     veiculos     escolares

preferencialmente abertas;

•    Au.mentar a frota,  se  necessario,  durante  a  adequagao  das  rotas,  para

assim nao superlotar e manter os estudantes em distanciamento durante

seu transporte ate a escola.

Considerae6es finais

Atrav6s de estudos realizados com  equipe pedag6gica,  representantes da

satlde e da sociedade,  a determinagao da  reabertura das escolas e  retomada

das  aulas  presenciais  deve  ser  realizada  de  forma  gradual  e  continua,  com

responsabilidade e  cuidados sanitarios  indispensaveis.  Por isso,  a  importancia

de reunir entidades de diferentes esferas que possam contribuir de acordo com

suas  areas  para  este  retorno  seguro.  0  momento  atual  ainda  6  marcado  por

incertezas  e   requer  o  compromisso  e  o  engajamento  de  todos   para   que



por todas estas mudangas que ocorreram e ainda estao ocorrendo no processo
de ensino e aprendizagem de nossos educandos.
Este  Plano nao encerra as discurs6es sobre o  momento atual e podera sofrer
modificag6es se assim for necessario.
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