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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ano letivo: 2021  

Objetivo: Propor ações para retomada de forma presencial escalonada das escolas 

públicas da Rede Municipal de Ensino de Terra Alta/PA.  

O Ministério da Educação e outros órgãos que fazem parte da gestão da 

educação brasileira tem se posicionado frente ao problema pandêmico e discutido 

possíveis estratégias para nortear o momento de retomada das atividades 

presenciais nas escolas de todo o Brasil. As definições de retomada, no entanto, 

cabem aos estados e municípios a partir dos estudos, observações e medidas 

adotadas na realidade local em relação à COVID-19.  

O crescimento rápido do contingente de infectados e do número de óbitos 

por causa da doença ocasionou a situação de pandemia. Na tentativa de evitar o 

colapso da rede de saúde pública e manter o atendimento às vítimas da COVID-19, 

algumas medidas foram adotadas como recomendações dos órgãos de saúde, 

dentre elas, o isolamento social. Assim, as atividades presenciais nas escolas, de 

modo geral, foram interrompidas. Em Terra Alta, decretou-se situação de 

emergência através do Decreto Municipal nº 013 de 06/04/2020. O Decreto 

Municipal nº 031 de 22/05/2020 decretou a prorrogação da suspensão das aulas da 

Rede Municipal de Ensino. 

No Estado do Pará, o governo definiu estratégias a respeito do retorno 

seguro dos alunos às atividades escolares ainda em 2020 com o Decreto nº 800 de 

31/05/2020. Assim, a maioria dos municípios também está envidando esforços para 

criarem seus planos de voltas às aulas. Essas estratégias também constam no 

documento intitulado Plano de Retorno às Aulas Presenciais, versão julho/2021, 

publicado pela SEDUC-PA e Secretaria Adjunta de Ensino.  

Atualmente o governo do Estado está propondo a retomada das atividades 

letivas presenciais, para as escolas do Sistema Estadual de Educação, a partir de 

agosto de 2021, em decorrência do avanço do calendário de vacinação no estado do 
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Pará. Entretanto, deixa claro que depende de um conjunto de fatores que ainda 

serão analisados pelas autoridades competentes.  

O ano letivo de 2021 da rede pública municipal de educação de Terra Alta 

teve início na segunda semana do mês de fevereiro, com elaboração dos cadernos 

de atividades remotas. O cenário causado com a expansão da COVID-19 fez com 

que o município mantivesse a paralisação das aulas presenciais no início do ano 

letivo, e desse a continuidade ao atendimento remoto e/ou possível retomada 

conforme o quadro pandêmico estadual e municipal, em atenção aos documentos 

expedidos pelo Poder Executivo Estadual através do Decreto Nº 800 de 31/05/2020 

e o Plano de Retorno às Aulas Presenciais, versão julho/2021, publicado pela 

SEDUC-PA e Secretaria Adjunta de Ensino. De igual modo expediu-se orientações 

no âmbito municipal através do Decreto Nº 014 de 29/01/2021 (Art. 8º e 9º §1, 2 e 3) 

e Decreto Nº 018 de 18/03/2021 (Art. 5º §1, 6º §1 a 6, 7º §1 a 3).  

Para manter o vínculo dos alunos com as atividades escolares a rede 

municipal adotou o uso de Apostilas/Cadernos de Atividades Remotas, sendo 

cadernos Bimestrais, agrupados em disciplina/componente curricular de 30 páginas 

no total, de forma unificada por série/ano escolar. Foram elaborados pelos 

professores regulares das turmas, revisados pela coordenação pedagógica escolar e 

os técnicos da SEMED, e posteriormente impressos. Os Cadernos estão sendo 

entregues aos alunos e/ou responsáveis e devolvidos para correção dos professores 

nas unidades escolares.  

No âmbito municipal, ainda dependendo de um Parecer das autoridades de 

saúde local, temos a previsão de retorno das atividades escolares presenciais, a 

partir da segunda quinzena de agosto/2021; portanto, no aguardo das manifestações 

das autoridades competentes, a rede municipal poderá ter uma retomada diferente 

das escolas do estado, em razão da logística de transporte, distribuição da 

alimentação escolar, etc. 

A Secretaria Municipal de Educação de Terra Alta e os Conselhos Escolares 

já fizeram aquisição de produtos e materiais para higienização tais como máscaras 
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descartáveis, luvas, viseiras, toucas, álcool gel 70% e dispenser, detergente, dentre 

outros e fez a distribuição dos mesmos em suas Unidades Escolares em 2020 e 

2021.  

As escolas da rede municipal receberam os recursos do PDDE emergencial 

2020/2021 (Resolução/CD/FNDE nº 16, de 07 de outubro de 2020), para as devidas 

adequações nas unidades escolares de enfrentamento a Pandemia, com o objetivo 

de garantir a segurança do alunado, profissionais da educação e toda a comunidade 

escolar. As escolas, portanto, estão organizando e adaptando as instalações com 

lavatórios, aquisição de álcool gel, sabão líquido, entre outros produtos de 

higienização e disponibilizando em locais de fácil acesso à comunidade escolar. 

PROTOCOLO PARA O RETORNO SEGURO 

Em reunião com a equipe local da Secretaria Municipal de Saúde 

(2020/2021), ficou definido que o retorno às aulas está condicionado ao resultado de 

estudos epidemiológicos que apontem a diminuição constante do número de casos 

de COVID-19 no município, seguindo as orientações dos órgãos competentes nos 

âmbitos federal, estadual e municipal.   

A vigilância Epidemiológica Municipal deverá divulgar boletins periódicos 

sobre a situação real e atualizada dos casos. Assim, ainda não é possível definir 

uma data precisa para o retorno das atividades educativas presenciais nas escolas. 

Entretanto, é de suma importância apresentar um Protocolo para retomada das 

aulas presenciais na rede municipal de ensino.  

O Boletim Observatório de Covid-19, divulgado pela Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), apontou o Pará como um dos estados brasileiros com redução 

expressiva no número de óbitos causados por Covid-19. O Pará está em 4º lugar no 

levantamento, com – 5,0% de tendências da mortalidade por Covid-19, no período 

de 04 a 17 de julho de 2021. Ficando atrás apenas do Piauí com – 7,35%, do Acre, 

com – 6,15% e Sergipe, com – 5,2%. 
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O estudo da Fiocruz tem como objetivo apontar tendências na incidência de 

casos e de mortalidade por Covid-19 nas últimas duas semanas epidemiológicas. O 

valor acima de 5% indica uma situação de alerta máximo; variação entre a – 5 e + 

5% indica estabilidade e manutenção do alerta, e menor que – 5% indica redução, 

mesmo que temporária, da transmissão. 

O Instituto Evandro Chagas - IEC, no estado do Pará, no dia 30 de julho de 

2021 recebeu amostras de dois casos confirmados de COVID-19, suspeitos de 

infecção pela variante Delta do SARS-CoV-2, provenientes do Laboratório Central de 

Saúde Pública (LACEN), para realização do sequenciamento genômico. Tratava-se 

de dois pacientes procedentes de uma cidade na Flórida (USA), com escala no 

aeroporto da cidade de São Paulo, chegaram à cidade de Belém no dia 18 de julho 

de 2021. Um deles foi internado no dia 27 de julho, quando foi notificado o caso à 

Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) da capital paraense, que deu início de 

pronto a investigação, seguindo os fluxos correntes. O outro paciente ficou em 

isolamento domiciliar com quadro leve. O Instituto Evandro Chagas, em 05 de 

agosto, por meio das análises finalizadas confirmou a presença da Variante Delta 

em uma das amostras encaminhadas para a instituição. Atualmente esta linhagem 

tem sido responsável pelo aumento de casos de COVID-19 em diversos países no 

mundo, após sua emergência na Índia. Importante destacar que, realizada algumas 

pesquisas junto aos canais de divulgação em internet de órgãos oficiais como 

SESPA, LACEM-PA e no Instituto Evandro Chagas, não foram encontradas 

divulgações oficiais de outros casos no Pará; em anexo, Nota técnica 04/2021 (IEC) 

e informe sobre os contágios da nova variante Delta. 

A fim de minimizar o impacto da circulação das variantes do SARS-CoV-2 na 

população, a instituição reforça as estratégias de contenção, as quais já se iniciaram 

a partir da suspeita pelas equipes de Vigilância Epidemiológica da DVS municipais e 

estadual, cumprindo etapas do Monitoramento de todos os contatos levantados pela 

investigação ainda em andamento. O IEC reforça também as medidas ainda 

necessárias de adesão da comunidade à vacinação, assim como às medidas de 

proteção, como o uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos. 
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A Secretaria de Saúde do município, através da coordenação do Programa 

Saúde na Escola (PSE), tem avançado no diálogo com a SEMED no sentido de 

realizar parcerias e ações para aquisição de materiais e insumos que serão 

utilizados para higienização e sanitização das escolas, deixando-as seguras para o 

retorno das aulas presenciais. No 1º semestre de 2021, realizamos o treinamento do 

pessoal de apoio das escolas (merendeiras e auxiliar de serviços gerais), palestra 

com nutricionista e vigilância sanitária sobre manipulação de alimentos e 

higienização de ambientes, realização dos exames necessários para carteira de 

saúde do manipulador de alimentos. 

VACINAÇÃO 

A vacinação no Brasil, contra COVID-19, teve início no dia 17 de janeiro de 

2021. O Instituto Butantan em colaboração com a empresa chinesa Sinovac Biotech 

importou seis milhões de doses da CoronaVac. 

Em 18 de janeiro de 2021 chegou a Belém 173.240 doses, desse primeiro 

carregamento 48.680 foram para a população indígena, e as demais vacinas foram 

imediatamente, encaminhadas aos municípios, para a vacinação dos grupos 

prioritários, em todo o Estado. 

Seguindo os critérios para imunização proposto pelo SUS, SESPA e 

Secretária Municipal de Saúde, os funcionários da educação da SEMED de Terra 

Alta foram vacinados com a 1ª Dose contra a COVID-19, em duas etapas no 1º 

semestre de 2021: Os professores da Rede Municipal no dia 31/05/2021 e o Pessoal 

de Apoio no dia 08/06/2021. A 2ª Dose para os funcionários da educação está 

programada para o 2º semestre do ano em curso. Aqueles que não vacinaram 

devem assinar um termo de recusa, relatando a Coordenação e Direção escolar os 

motivos. Os funcionários da educação da rede estadual e rede privada no município, 

também receberam imunização em datas especificas. Em anexo, análise do Boletim 

Epidemiológico e casos notificados no município em julho de 2021. 
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DIRETRIZES GERAIS 

1. Todos os espaços da escola especialmente os ambientes de uso comum e 

superfícies que são tocadas (carteiras, mesas, puxadores de portas, corrimão, 

superfícies e objetos que são usados com frequência) devem ser higienizadas 

antes de cada turno de funcionamento da escola e/ou sempre que necessário.  

2. Arejar todas as dependências escolares abrindo as portas e janelas para 

aumentar a circulação de ar, e fazer a sanitização quando necessário.  

3. Fixar nas entradas das salas de aulas e áreas comuns, placas com indicativos 

da capacidade estabelecida conforme o plano de retomada das aulas 

presenciais. 

 

OBSERVAÇÃO: As atividades 1 a 3 deverão ser executadas pelos 

funcionários de apoio das Unidades Escolares como parte de suas rotinas 

de trabalho. As demais diretrizes deverão ser adotadas de forma individual ou 

coletiva, conforme o caso.  

DIRETRIZES DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS 

1. Fazer higienização das mãos com produtos adequados, 

disponibilizados pelas escolas. No caso dos educandos a ação deverá ser 

executada sob a supervisão dos professores ou outros funcionários da escola, 

principalmente quando os mesmos utilizarem os banheiros, antes dos 

lanches, e sempre que necessário. 

2. Fazer uso obrigatório de máscaras desde a saída de casa, nas atividades 

escolares e no retorno para casa. A cada 2 horas (ou quando estiverem 

úmidas antes desse tempo) as máscaras deverão ser trocadas, conforme as 

diretrizes sanitárias dos órgãos de saúde e determinação das escolas. A 

escola deverá sinalizar aos alunos o momento da troca das máscaras. 

3. Materiais para consumo de água como copos e garrafas devem ser levados 

pelos alunos. A água será disponibilizada pela escola através dos 

bebedouros. 
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4. Em hipótese alguma haverá compartilhamento de objetos pessoais entre os 

alunos.  

DIRETRIZES DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

1. Não podem ocorrer eventos com aglomeração de pessoas nas proximidades 

da escola (entradas e saídas), nem em seu interior (eventos e festividades, 

feiras de ciências e culturais, etc.). Apenas as aulas e demais atividades 

educativas serão realizadas e controladas conforme as medidas de 

segurança estabelecidas.  

2. As escolas receberão apenas alunos e funcionários da escola que deverão 

observar as normas de higienização e distanciamento estabelecidos. Apenas 

em casos excepcionais outras pessoas adentrarão nas unidades escolares, 

observando os padrões de segurança estabelecidos.  

3. Manter distanciamento de pelo menos 1m50cm entre as pessoas tanto dentro 

da sala de aula como nas filas e outras atividades educativas. Os espaços 

escolares deverão estar sinalizados, obedecendo ao protocolo de 

distanciamento; é importante realizar a marcação de piso. 

4. Limitar a quantidade de alunos por sala que serão atendidos, de forma 

gradual, escalonada, conforme plano de atendimento discente para a 

retomada. 

5. Outros ambientes de usos coletivos como sala de professores, sala de leitura, 

biblioteca, refeitório, laboratório, etc., deverão ser frequentados por grupos 

pequenos e sempre observando as necessárias medidas de segurança. Isto 

se aplica também para o momento da distribuição de alimentação escolar, no 

intervalo de aula. Se possível, realizar as refeições/lanches em sala de aula.  

6. As aulas do componente curricular Educação Física devem ser realizadas, 

preferencialmente, na sala de aula e de forma teórica. Na impossibilidade 
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disso, as atividades devem ser em espaços abertos, ao ar livre, observando 

as regras de segurança estabelecidas.  

DIRETRIZES DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇOES DE SAÚDE 

1. Aferir a temperatura de todos que adentrarem na escola, caso o termômetro 

aponte temperatura acima de 37,5° C no educando, o mesmo deverá ser 

encaminhado para uma sala de acolhimento (sala separada e sob a supervisão de 

um funcionário da equipe pedagógica), e a escola fará o contato com a família, 

para que seu responsável o acompanhe para o centro de atendimento de saúde, e 

posteriormente o responsável do aluno deverá informar a situação de saúde do 

referido aluno. 

2. Os profissionais do grupo de risco (com comprovado e específico laudo médico 

atualizado) deverão trabalhar em Home Office (caso haja amparo legal que cite 

expressamente a comorbidade do grupo de risco (vide anexo IX) e o trabalho 

remoto), observando e colaborando com o planejamento de atividades escolares 

definidas conjuntamente nas escolas.  

3. As escolas, com apoio da SEMED, deverão identificar e mapear a situação de 

alunos, com deficiência ou não, enquadrados no grupo de risco que não poderão 

retornar para escola, garantindo atendimento educacional remoto através de 

material apostilado ou outro meio possível. 

4. Apresentar à coordenação escolar a carteira de vacinação atualizada contra a 

COVID-19. A vacinação é obrigatória para todo profissional da educação 

municipal. Caso algum funcionário se recuse a vacinar deverá assinar um termo de 

recusa. Havendo necessidade a SEMED poderá solicitar a realização de testagem 

dos profissionais da educação, a ser efetivada por profissionais de saúde do 

município, para o momento de retorno às atividades presenciais. 

DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO 

1. As escolas deverão elaborar e comunicar previamente aos Pais, 

responsáveis, alunos e profissionais da educação, o calendário de atividades 

presenciais, conforme o Plano de Retomada das Aulas; 
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2. Estabelecer contato com alunos, pais e responsáveis por meio de mídias 

sociais e/ou presencial, quando necessário; 

3. Estabelecer comunicação impressa (boletins, avisos, etc.) com as famílias, 

sempre que se fizer necessário; 

4. Preparar a escola com cartazes ou outros itens que esclareçam, informem, 

sobre a COVID-19 e medidas de proteção; realizar a execução de atividades 

em conjunto com os órgãos de saúde, quando solicitado.  

 

 

PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 

O município de Terra Alta não dispõe de plataformas e ferramentas que 

possam destinar apoio significativo as atividades de ensino remoto aos alunos. O 

sistema telefônico e rede de internet local infelizmente não cobrem todas as 

localidades do município, principalmente a zona rural, onde se localiza o maior 

contingente de alunos, impossibilitando assim, o uso da Internet como ferramenta de 

apoio às ações educacionais, seja via WhatsApp, ou outro tipo de aplicativo. Do 

mesmo modo, não há emissoras de rádio ou televisão situado dentro do município, 

esgotando a tentativa de transmissão de aulas por estes canais de mídia. 

Diante dessas dificuldades, foi adotado o sistema de material 

Apostilado/Caderno de Atividades Remotas para atividades educacionais que 

atendem ao alunado. Assim, os professores elaboram os resumos e questões dentro 

de suas respectivas áreas de conhecimento, entregam para a coordenação 

pedagógica das escolas/polos que analisam e revisam as produções e enviam para 

a Secretaria de Educação, onde o material é supervisionado, organizado, formatado 

e encaminhado para impressão, e redistribuição as unidades escolares. Os materiais 

apostilados (Caderno de Atividades Remotas) alcançam 100% da clientela 

educacional ativa e regularmente matriculada, e são entregues de forma bimestral.  

Dessa forma, as atividades que estão sendo produzidas pelos professores e 

trabalhadas pelos alunos em casa, com apoio expressivo dos pais ou responsáveis, 
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estão sendo computadas como carga horária letiva e frequência, ou seja, conta-se 

como presença dos alunos nas atividades educativas. As escolas de ensino da 

fundamental e médio ficam dispensadas apenas de cumprir o mínimo de 200 dias 

letivos, porém, vão ter que cumprir a carga horária mínima de 800 horas para 

fundamental menor e de 1.160 a 1.280 horas para fundamental maior, exigidas em 

lei.  A EJA deve ter um atendimento de 1600 horas/ano, em conformidade com a 

Resolução CME 01/2017. As escolas de Educação Infantil foram dispensadas da 

obrigatoriedade de observância do mínimo de dias letivos e do cumprimento 

da carga horária mínima anual prevista no inciso II do art. 31 da Lei 9.394/1996. 

De acordo com a Lei 14.040/20, de 18 de agosto de 2020, fica flexibilizada a 

observância da obrigatoriedade dos dias letivos, durante o estado de calamidade 

pública, nos termos do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino de educação básica, 
observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e as normas a serem editadas 
pelos respectivos sistemas de ensino, ficam dispensados, em caráter 
excepcional: 

I - na educação infantil, da obrigatoriedade de observância do mínimo 
de dias de trabalho educacional e do cumprimento da carga horária 
mínima anual previstos no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

II - no ensino fundamental e no ensino médio, da obrigatoriedade de 
observância do mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos 
termos do inciso I do caput e do § 1º do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária mínima 
anual estabelecida nos referidos dispositivos, sem prejuízo da 
qualidade do ensino e da garantia dos direitos e objetivos de 
aprendizagem, observado o disposto no § 3º deste artigo. 

§ 1º A dispensa de que trata o caput deste artigo aplicar-se-á ao ano 
letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º 
desta Lei. (BRASIL, 2020). 

Os Alunos Público Alvo da Educação Especial e Inclusiva estão recebendo 

os materiais apostilados. Estes materiais são produzidos pelos professores regulares 

e adaptados pelos psicopedagogos e pelos professores de educação especial (AEE) 

da rede. municipal, sob a supervisão da Coordenação pedagógica da SEMED. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
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FORMAÇÃO CONTINUADA 

Os professores estão sendo incentivados a participarem de programas de 

formação continuada a distância, motivados pelos coordenadores pedagógicos e 

pela Secretaria Municipal de Educação, através do Programa Tempo de Aprender, 

com aulas disponibilizadas através do AVAMEC. A Coordenação de Ensino da 

SEMED também encaminha para o WhatsApp dos Coordenadores e estes 

posteriormente aos professores, link de cursos, palestras e conferências gratuitas 

(EAD) disponíveis nas redes sociais. No final do 1º semestre letivo, os professores 

temporários participaram de uma oficina e elaboraram um Pré-projeto Interdisciplinar 

a ser aplicado no segundo semestre em nossa rede educacional; a proposta irá 

trabalhar o resgate histórico-cultural e formação da identidade do (a) aluno (a) como 

cidadão e cidadã terraltense.  

ORGANIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA RETOMADA DAS 

AULAS PRESENCIAIS  

O retorno presencial será escalonado possivelmente em 50% no 2º semestre 

(2021), e posteriormente em 50% no 1º semestre e 100% no 2º semestre (2022), 

conforme consideremos necessário em atenção à realidade pandêmica local. Os 

alunos cumprirão 4h/turno-dia, com o escalonamento em 50% do total de alunos da 

turma, será aplicado o ensino híbrido (presencial e não presencial); A turma será 

dividida em 2 grupos, quando o grupo 1 estiver em sala com a medição e 

intervenções direta do professor, o grupo 2 estará em casa com atividade remota, 

orientada e dirigida pelo professor; esses grupos estarão na escola em semanas 

alternadas, na semana em que o aluno não estiver presencialmente deverá estar 

realizando uma metodologia ativa (Sala de aula invertida, por exemplo, ou outros 

recursos) que utilize o livro didático e/ou outras possibilidades.  

A carga horária presencial será ministrada em sala de aula com os 

conteúdos mínimos, contínuos e/ou regulares, para que sejam alcançados os 

objetivos de aprendizagem do aluno; considerando a necessidade de cada escola, o 

planejamento estabelecido na semana pedagógica no início do 2º semestre letivo de 
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2021/2022, o ensino escalonado em 50% (Presencial e/ou remoto), visando o 

cumprimento das 4 horas/turno-diário.  

As atividades complementares devem totalizar 2h/dia, com atividades de 

aprofundamento dos conteúdos necessários ministrados pelos docentes, e deverão 

ser submetias à supervisão da coordenação pedagógica, para o acompanhamento 

das atividades diagnósticas e extras (apostilados, simulados, vídeos, etc.), e orientar 

o professor a realizar os registros detalhados de todas as atividades realizadas, 

como forma de computar a carga horária executada, na Trilha Educacional de 

Ensino-Aprendizagem; instrumento que ajudará no acompanhamento das horas do 

ano letivo ou na necessidade de reposição conteúdo/componente curricular.   

As medidas propostas estão em conformidade com a normatização da 

Resolução nº 020 de 18/01/2021 do Conselho Estadual de Educação (CEE), Art. 1º, 

Art. 2º §1, 2, 3, Art. 4º §1 e 2, Art. 5º incisos 1 a 5, e o Plano de Retorno às Aulas 

Presenciais, versão julho de 2021, publicado pela SEDUC-PA e Secretaria Adjunta 

de Ensino.   

EXPERIÊNCIA DAS ESCOLAS EMEF ASTROGILDA GALVÃO DA ROCHA, 

ROSSILDA VIANA DAS NEVES E IZAURINHA DE LIMA CORDOVIL 

A escola Astrogilda iniciou atividades realizando diagnóstico de seu público 

de atendimento no ensino fundamental maior (2). A escola atende público da zona 

urbana e rural, realiza parcerias na coordenação pedagógica com outras escolas da 

rede municipal, como as escolas Rossilda Viana (localidade de Vista Alegre) e 

Izaurinha Cordovil (localidade de Mocajubinha) que também atendem turmas do 

fundamental maior (2). 

Os professores de hora/aula das referidas escolas, realizaram atendimentos 

remotos (on-line), através do aplicativo do WhatsApp, onde cada turma têm o seu 

grupo específico, e assim o professor pode interagir com seus alunos através de 

vídeos aulas, áudios (Podcast), etc. Realizam as orientações presenciais aos alunos 

com maiores dificuldades sob agendamento e seguindo os protocolos de segurança, 

uso do livro didático, atividades complementares editadas pelos professores de 
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hora/aula e os Cadernos de Atividades Remotas. Esse grupo de professores de 

hora/aula realizam esses atendimentos nas respectivas unidades escolares, nos 

turnos e horários combinados previamente, conforme a escala preparada para o 1º 

semestre de 2021. É importante salientar o esforço de atendimento desses 

professores, mesmo sabendo que o alcance e uso das ferramentas digitais é 

limitado em nosso município por vários fatores, inclusive o de obtenção do sinal de 

internet e dados móveis na zona rural. 

A escola Astrogilda, em regime de colaboração com as escolas que também 

tem atendimento do Fundamental Maior, organizaram os calendários de atendimento 

para os professores de hora/aula. Como o contingente de alunos das zonas urbanas 

e rurais é maior na escola Astrogilda (sede do município), a escala de atendimento 

das demais escolas foi, em comum acordo, planejada de maneira que os 

professores pudessem dar atendimento em todas as unidades em dias alternados, 

dentro do seu horário de atendimento (manhã ou tarde). Importante lembrar que a 

escala de atendimento, considerou as questões de bandeiramento, ajuntamentos 

limitados de pessoas, protocolos e outras orientações para evitar aglomeração, 

informadas pelas autoridades competentes do estado e município em 2021. 
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ESCALA – EMEIF ROSSILDA VIANA DAS NEVES - MANHÃ 

SEGUNDA 
Ed. Física (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de 
série/ano) 

TERÇA 

História (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de 
série/ano) 
Língua Portuguesa (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas 
de série/ano) 
Geografia (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de 

série/ano) 
Est. Amazônicos (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de 
série/ano) 

QUARTA CFB (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de série/ano) 

QUINTA Inglês (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de série/ano) 

SEXTA 
Religião (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de 
série/ano) 
Arte (6º ao 8º - 4h atendimento por turmas de série/ano) 

 

AÇÕES DA GESTÃO ESCOLAR/SEMED PARA RETOMADA 2021 

1. Realizar o acolhimento dos estudantes e profissionais da educação com os 

devidos cuidados com aspectos socioemocionais na retomada às aulas 

presenciais;  

2. Criar um Programa de Atendimento Socioemocional, em parceria com as 

Secretarias de Promoção Social e Saúde, viabilizando principalmente 

atendimento com Psicólogo e Assistente Social, às pessoas da comunidade 

escolar identificadas com a necessidade de apoio e atendimento, através de 

encaminhamento; 

3. Fortalecer a parceria SEMED/Secretaria de Saúde do Município, através do 

Programa Saúde na Escola (PSE) de forma coordenada, para realização de 

palestras nas escolas, sobre a COVID 19 e como proceder no momento de 

retorno às aulas e atividades presenciais;  

4. Estabelecer cronogramas para as produções e devoluções de material dos 

professores no decorrer do período de planejamento, preparação e 

execução de atividades extras ou não; 
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5. Reunir com os coordenadores e docentes para definir as diretrizes quanto à 

elaboração dos materiais de apoio que serão utilizados pelos alunos nos 

dias/semanas não presenciais e nas horas complementares;  

6. É de responsabilidade da equipe gestora o planejamento e execução dos 

procedimentos adotados (escalas, registros, escalonamento, horários 

alternados para lanche ou lanche em sala definido por série/ano, etc.), 

informando e encaminhando a Secretaria de Educação as informações da 

organização escolar; 

7. É de responsabilidade da equipe gestora, acompanhar a execução das 

atividades dos docentes;  

8. Realizar busca ativa e ações específicas focadas nos alunos com mais risco 

iminente de evasão;  

9. Acompanhar a organização das salas de aula, de modo a respeitar o 

distanciamento e o quantitativo de alunos, conforme os protocolos e 

orientações de atendimento presencial e/ou remoto, escalonado em 

semanas alternadas (Total de turma X: Grupo 1 - 50% e Grupo 2 – 50%); 

10.  As orientações às famílias devem ocorrer de forma não presencial. Em 

casos excepcionais, de forma presencial. Em ambas as situações, levar em 

consideração a organização da rotina de funcionamento da Unidade Escolar, 

informando aos pais o horário de atendimento presencial 

escalonado/agendado, protocolos a serem cumpridos e atividades 

complementares a serem recebidas e devolvidas;  

11.  Fica determinado, o retorno presencial das aulas e atividades escolares na 

Rede Municipal de Ensino, com data a ser divulgada em momento hábil e 

oportuno, bem como o retorno dos professores e servidores, seguindo as 

orientações e respeitando os protocolos. 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

As famílias dos alunos estão recebendo os kits de alimentação organizados 

pelo Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de 

Educação com amplo apoio do Conselho de Alimentação Escolar.  
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Com a retomada das atividades de forma presencial, os kits de alimentação 

deixarão de ser adquiridos e entregues às famílias. Os recursos serão utilizados da 

forma convencional, com a manipulação da alimentação escolar realizada na própria 

unidade de ensino, conforme define a legislação vigente.  

O pessoal de apoio da área de manipulação de alimentos e limpeza escolar, 

recebeu treinamento no 1º semestre de 2021, inclusive para possível retomada, 

através do curso de manipulação e realização de exames para receber a carteirinha 

de saúde, expedida pela Secretaria de Saúde e o Departamento de Alimentação 

Escolar da SEMED, com apoio e palestra da Nutricionista e Pessoal da Vigilância 

Sanitária Municipal. Na oportunidade, o pessoal de apoio recebeu orientações sobre 

higienização de alimentos e ambientes, com certificação ao final do curso.  

AÇÕES E CUIDADOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

1. O estabelecimento de ensino deve utilizar e seguir as orientações do 

Manual de Boas Práticas de Manipulação no preparo dos alimentos e os 

Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) de forma a combater a 

disseminação da COVID-19; 

2. Devem ser utilizados utensílios higienizados conforme definido no Manual 

de Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos em cada 

estabelecimento; 

3. Todos os manipuladores devem evitar tocar o rosto, em especial os olhos 

e a máscara, durante a produção e distribuição dos alimentos, seguindo 

os procedimentos estabelecidos no Manual de Boas Práticas de 

Manipulação de Alimentos; 

4. Os materiais de proteção e EPIs (Máscara, avental, touca, luvas, protetor 

facial (Face Shield), etc.) devem ser lavados e trocados diariamente, 

usados exclusivamente nas dependências da escola, preparo e 

distribuição de alimentos; 

5. As unidades escolares deverão montar o esquema de distribuição dos 

alimentos, escalonando as turmas do Fundamental Menor (4º e 5º Ano) e 

Fundamental Maior (6º ao 9º Ano) em horários alternados para evitar 
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aglomeração. As turmas de Educação Infantil e Fundamental Menor (1º a 

3º ano) orienta-se que recebam os alimentos em sala inicialmente, e 

quando possível também passem ao sistema escalonado por turma, em 

horários alternados conforme a unidade escolar considerar viável; 

6. Realizar a higienização adequada das mesas, cadeiras, bancos e 

similares, a cada uso, e não utilizar toalhas de tecido ou outro material; 

7. Estabelecer os horários alternados de distribuição de alimentos e 

utilização de refeitórios e praças de alimentação, com o objetivo de evitar 

aglomeração; 

8. O estabelecimento deve organizar a disposição das mesas e cadeira de 

modo a assegurar que a sua utilização proporcione o distanciamento 

mínimo de 1,5 metros (um metro e meio) entre pessoas; 

9.  Os alimentos externos trazidos por alunos e trabalhadores para consumo 

próprio devem ser higienizados e embalados conforme as 

recomendações sanitárias; 

10. Os alunos e trabalhadores não devem partilhar alimentos e não devem 

utilizar os mesmos utensílios, como copo, talheres, pratos entre outros; 

11. O Uso de máscara é obrigatório durante toda a permanência no 

ambiente, retirando somente no momento do consumo do alimento; 

12. Os entregadores e outros trabalhadores externos não devem entrar no 

local de manipulação dos alimentos; 

13. Capacitar e treinar os profissionais envolvidos em todos os processos de 

alimentação escolar como o recebimento, armazenamento, pré-preparo, 

preparo, distribuição, seguindo os procedimentos estabelecidos nas 

diretrizes sanitárias de contingências e protocolos; 

14. Organizar um plano de comunicação para orientar a comunidade escolar 

sobre os procedimentos alimentares, conforme as diretrizes sanitárias, 

planos de contingência e protocolos se segurança; 

15. Seguir os procedimentos de higienização do Kit de alimentação escolar 

(onde houver) de acordo com as normas sanitárias. Com o retorno de 

aulas presenciais a alimentação escolar passa a ser na escola; 



  

   

Av. Jarbas Passarinho, 630 – centro – Terra Alta – Pará 

CEP: 68773-000 – semed.talta@yahoo.com.br  

ESTADO DO PARÁ   

PREFEITURA DE TERRA ALTA   

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

P
ág

in
a2

2
 

16. Todos os estabelecimentos devem socializar e manter em local visível o 

Manual de Boas Práticas de Manipulação e os Procedimentos 

Operacionais Padronizados (POP) 

17. Para a desinfecção das superfícies, a Universidade do Estado da 

Bahia/SEDUC/BA, desenvolveu estudo e publicou, sobre a Água 

Sanitária diluída no combate a COVID-19, através da Cartilha, 1ª edição, 

2020, informando que devem ser utilizados: 

a) Solução de hipoclorito na diluição e tempo recomendado no rótulo; 

b)  A água sanitária é um produto que tem como função higienizar e 

desinfetar superfícies; a fórmula tem hipoclorito de sódio, e ajuda a 

combater o coronavírus. É preciso sempre diluir o produto na água, na 

seguinte proporção: 

 Locais sem casos da Covid-19: diluir 25 ml de água sanitária em 

uma solução de água para 1 litro (concentração 0,05%). 

 Locais com a presença da Covid-19 e espaços públicos: diluir 

250 ml de água sanitária em uma solução de água para 1 litro 

(concentração 0,5%). 

c) Álcool 70% líquido ou gel; 

d) Outros desinfetantes (seguir a orientação do rótulo). 

 

A Anvisa publicou Nota Técnica 26/2020, em 23 de abril de 2020, que traz 

uma série de recomendações sobre produtos saneantes que podem 

substituir o álcool 70% na desinfecção de objetos e superfícies durante a pandemia 

da Covid-19. Estudos mostram que desinfetantes domésticos comuns, incluindo 

sabão ou uma solução diluída de alvejante, podem desativar o coronavírus em 

superfícies. O conteúdo da NT 26/2020 foi atualizado pela Nota Técnica 47, de 24 

de junho de 2020.  Estudos mostram que desinfetantes domésticos comuns, 

incluindo sabão ou uma solução diluída de alvejante, podem desativar o coronavírus 

em superfícies, uma vez que o vírus tem uma camada protetora de gordura que é 

destruída por esses produtos.  

 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/arquivos-noticias-anvisa/586json-file-1
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Recomendações  

Na maioria dos casos, os desinfetantes levam de cinco a dez minutos de 

contato para inativar microrganismos. Após a aplicação do produto, é necessário 

esperar esse tempo para que ele faça efeito. Portanto, não é recomendada 

a limpeza imediata da superfície logo após o uso do desinfetante, dando o prazo 

suficiente para a destruição do vírus. 

A Nota Técnica 47 informa sobre a relação de produtos alternativos ao álcool 

70% e que podem ser utilizados para desinfecção de objetos e superfícies: 

 Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS) 

 Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1% 

 Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo) 

 Iodopovidona (1%) 

 Peróxido de hidrogênio 0.5%  

 Ácido peracético 0,5% 

 Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05% 

 Compostos fenólicos 

 Desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa 

 

Segundo as informações da nota, o uso de toalhas com 

desinfetante é útil para a limpeza, mas como a superfície higienizada não 

permanece molhada por mais do que alguns segundos, provavelmente essas 

toalhas não são muito úteis contra o coronavírus. Ainda de acordo com as 

orientações, não devem ser usados os seguintes materiais e 

equipamentos para desinfecção de superfícies e objetos: vassouras e 

esfregões secos; nebulizadores e termonebulizadores; frascos de spray com 

propelente.  

 

Água sanitária e alvejantes  

A água sanitária e os alvejantes comuns podem ser diluídos para desinfetar 

pisos e outras superfícies (com tempo de contato de 10 minutos). Lembre-se de que 

esses produtos podem deixar manchas em alguns materiais. Confira abaixo a 

diluição recomendada, sendo que a solução deve ser usada imediatamente, pois é 

desativada pela luz: 

 água sanitária: diluir duas colheres e meia de sopa 

de água sanitária em 1L de água (informação atualizada pela NT 47) 
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 alvejante comum: diluir duas colheres de sopa 

de alvejante em 1L de água (informação atualizada pela NT 47). 

 

18. Depois de usar produtos como desinfetantes, água sanitária, etc., mesmo 

com luvas, é fundamental lavar as mãos com água em abundância, para 

que não fique com resíduo e provoque irritação na pele.  

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

O município manterá as rotas de transporte escolares anteriormente 

firmadas e traçará, por meio do Departamento de Transporte da SEMED, plano de 

atendimento exclusivo para clientela estudantil. O transporte escolar deverá observar 

orientar e zelar por todas as medidas de segurança e sanitização necessárias em 

relação à proteção contra a COVID-19, cientificando os alunos para utilização de 

máscaras e álcool gel; evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos; 

seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros; 

evitar o contato com as superfícies do veículo, como por exemplo, pega-mãos, 

corrimãos, barras de apoio; durante o deslocamento, assegurar que ocorra uma boa 

ventilação no interior do veículo, preferencialmente, com ventilação natural.   

Cartazes devem ser afixados na parte exterior e interior do veículo, dando 

conta dessas ações para o público utilizador, que no caso serão alunos e 

professores da rede educacional. Do mesmo modo, no interior do veículo serão 

fixadas listas dos alunos que deverão ser transportados por dia/semana 

(Escalonamento), conforme planejamento das escolas e da SEMED. Assim, as 

direções das escolas deverão fazer levantamento e mapeamento dos alunos que 

utilizam o transporte escolar e entregar a SEMED – Departamento de Transporte 

Escolar, que encaminhará relação aos motoristas. 

Convém que as famílias dos alunos sejam orientadas a não os enviar com 

algum sintoma de síndrome gripal ou febre (temperatura acima de 37,5ºC), e caso 

haja pessoa infectada na família, devendo comunicar a escola o motivo da ausência.  
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AÇÕES E CUIDADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR 

1. As medidas sanitárias específicas para o transporte escolar visam 

estabelecer critérios para os estudantes, familiares, professores, 

motoristas, gestores e demais profissionais envolvidos neste transporte, 

quanto às medidas para a prevenção e mitigação da disseminação da 

COVID-19; 

2. Até 70% (setenta por cento) da capacidade de assentos de passageiros 

sentados, para regiões classificadas em Risco Potencial Gravíssimo (cor 

de bandeiramento vermelho); 

3. Até 100% (cem por cento) da capacidade de assentos de passageiros 

sentados, para regiões classificadas em Risco Potencial Grave (cor de 

bandeiramento laranja), Risco Potencial Alto (representado pela cor 

amarela) e Risco Potencial Moderado (bandeiramento na cor azul); 

4. Identificar previamente casos suspeitos da COVID-19 é uma importante 

ferramenta no controle da disseminação do vírus na comunidade escolar; 

5. Os trabalhadores do transporte escolar devem informar imediatamente ao 

responsável do departamento na SEMED, caso apresentem sintomas de 

síndrome gripal e/ou convivam com pessoas sintomáticas, suspeitas ou 

confirmadas da COVID-19, aplicando para estes as mesmas condutas 

relacionadas aos outros trabalhadores da atividade escolar, no que se 

refere à elucidação diagnóstica, período de afastamento e notificação das 

autoridades sanitárias e epidemiológicas; 

6. Os motoristas, monitores e demais prestadores de serviços do transporte 

devem reforçar seus cuidados pessoais, lavando sempre as mãos com 

água e sabão e que, sistematicamente, utilizem o álcool ou álcool gel 

70% para higienização das mãos; 

7. Os motoristas devem utilizar máscara e também face Shields (protetor 

facial rígido), simultaneamente, durante todo o deslocamento (da entrada 

ao desembarque do último aluno); 

8. Os trabalhadores do transporte devem estar capacitados quanto à forma 

adequada de uso dos dispositivos de segurança sanitária (máscara, etc.) 
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tanto para a colocação, retirada, troca, substituição, higienização e 

descarte; 

9. Os trabalhadores do transporte escolar, ao final de cada turno ou 

expediente, ao retornar às suas residências, devem trocar de roupa ou 

uniforme. 

Nos casos em que os alunos precisem de transporte escolar para chegar à 

escola, todos os cuidados apontados acima devem ser adotados para que a 

superlotação nos veículos seja superada, do mesmo modo, a higienização interna de 

assentos e apoios devem ser feitas sempre antes da entrada dos alunos.  

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE 

O Programa desenvolve ações que integram saúde e educação no âmbito 

municipal, com políticas públicas nas duas áreas direcionadas às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, promovendo saúde e educação integral. Neste 

momento delicado em que a comunidade escolar precisa de mais informações e 

ações efetivas para reduzir a curva de contágios, o PSE realizará suas atividades na 

escola com palestras e orientações (informativos, panfletos, notas on-line nos grupos 

de WhatsApp das turmas, etc.) voltadas para as questões da pandemia e outros 

serviços de promoção à saúde. 

Contudo, é importante que as ações do programa atendam também os 

profissionais da educação no apoio ao processo formativo, mesmo que a distância.  

Outra medida importante diz respeito à organização e treinamento com os 

motoristas de transportes escolares que operam no município, para orientação nos 

embarques, aplicação de álcool gel nas mãos dos alunos, solicitar o uso da 

máscara, no momento da entrada nos ônibus escolares. 

Os recursos operacionais e financeiros destinados ao desenvolvimento das 

ações elencadas neste Plano, referentes ao enfrentamento da Covid-19, são 

oriundos das transferências da União, ao município, nos termos da Portaria Nº 
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1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020, assim como de outros programas conforme 

dispuser o município em cooperação com o Estado e a União. 

A Portaria Nº 1.857, “Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros 
aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública 
de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino.” 

 Art. 2º O incentivo financeiro de que trata o art. 1º, deve ser utilizado 
para compra de materiais necessários à garantia da segurança 
sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das 
escolas e para ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-
19, conforme as orientações da Portaria nº 448, de 13 de setembro 
de 2002 e conforme as diretrizes do Programa Saúde na Escola. 

Parágrafo único. Com o incentivo financeiro transferido por essa 
portaria podem ser adquiridos materiais como produtos de 
higienização; material de limpeza; álcool em gel ou líquido 70%; 
máscaras; termômetros infravermelhos, adesivos de marcação para 
distanciamento social, materiais educativos para a realização das 

ações de promoção da saúde e prevenção à Covid-19 e outros. 
(BRASIL. 2020) 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

A Coordenação de Ensino da SEMED contemplará em seu calendário, início 

e final do ano letivo de 2021, com os prazos para elaboração e entrega das 

atividades remotas, sendo quatro (04) Cadernos de Atividades Remotas, e um (01) 

de Atividade Final caso o aluno necessite de recuperação de notas. O calendário 

letivo inicial 2021 baseia-se nos 200 dias letivos e estrutura a organização das 

atividades pedagógicas para o 1º semestre, de acordo com a legislação vigente e a 

realidade local.  

A partir de 2022 a coordenação pedagógica, orientará os professores a 

registrar suas atividades no instrumento “Trilha de Ensino-Aprendizagem” (formulário 

digital), que possibilitará ao professor especificar e detalhar todos os instrumentos, 

didática, metodologias, conteúdos e horas trabalhadas por componente curricular 

(áreas de conhecimento) no seu fazer pedagógico, ensino e intervenção, 

considerando a flexibilização de dias e horas letivas previstas para o período da 

pandemia. As informações na Trilha ajudarão na elaboração do currículo contínuo 
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previsto na Resolução nº 20/2021 do CEE, Art. 2º e 4º inciso I, II e III que trata da 

reposição e cômputo da carga horária de atividades pedagógicas.  

A lei 14.040/20, publicada no Diário Oficial da União, suspende a 

obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias 

letivos em razão da pandemia de COVID-19. Segundo a lei, os estabelecimentos 

que oferecem educação básica serão dispensados de cumprir a obrigatoriedade dos 

200 dias letivos, porém deverão cumprir a carga horária de 800 horas.  

A Resolução do CCE Nº 020 de 18 de janeiro de 2021 Art. 2º, define 

orientações para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

da educação básica, critérios e formas de organização da trajetória escolar, 

integralização da carga horária mínima do (s) ano (s) letivo (s) afetado (s) pela 

pandemia com a construção de currículo contínuo, observadas as diretrizes 

nacionais editadas pelo CNE e a BNCC. 

Trilha Educacional de Ensino-Aprendizagem além de considerar a carga 

horária mínima de 800 horas, deve levar em consideração também a realidade do 

município em sua elaboração, no sentido de atender o currículo escolar para cada 

série/ano e/ou possibilitar o curriculum contínuo, se identificar a necessidade de 

ajuste curricular a partir dos testes diagnósticos, simulados e/ou outras 

metodologias. 

PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

A SEMED buscando atender as necessidades presentes com relação ao ano 

letivo, cumprimento de currículo, processo de ensino-aprendizagem, e seguindo a 

orientação da Resolução do CEE Nº 020 de 18 de janeiro de 2021, propõe: 

 Definição dos dias letivos e/ou cumprimento de carga horária mínima; 

 Utilização da Trilha Educacional de Ensino-Aprendizagem, para acompanhar e 

mensurar o fazer pedagógico durante o ano letivo, o que pode auxiliar na 

construção do currículo contínuo; 
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 Cancelamento de eventos escolares como: jogos, competições, festas, 

exposições, feiras, etc.; 

 Resultados da avaliação diagnóstica, quando possível sua aplicação; 

 Conter períodos para aplicação das avaliações regulares de cada bimestre e/ou 

aplicação dos Cadernos de Atividades Remotas; 

 Possibilidade de utilização de recessos e feriados para composição de novo 

calendário, se necessário. 

AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo das aulas remotas e/ou presenciais, com possível 

retomada no 2º Semestre de 2021 no município, tem o foco nos aspectos 

qualitativos, trabalhando a avaliação processual, fazendo a análise diagnóstica, 

formativa e somativa de nossos alunos. A avaliação de forma remota se dá através 

dos Cadernos de Atividades elaborados na rede municipal, atividades 

complementares, e quando possível, pela dificuldade de acesso a internet, o 

acompanhamento de instruções realizadas pelo professor via WhatsApp; atividades 

estas que devam ser levadas em consideração como instrumentos avaliativos.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE), através do Parecer nº 5/2020, 

que foi homologado no dia 29 de maio pelo Ministério da Educação (MEC), fala da 

importância da avaliação diagnóstica no retorno às aulas presenciais, 

apontando para o “desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e 

habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não 

presenciais e construir um programa de recuperação, caso necessário, para que 

todas as crianças possam desenvolver, de forma plena, o que é esperado de cada 

uma ao fim de seu respectivo ano letivo”.  

No caso de retomada com aulas presenciais, para consolidar o processo 

avaliativo, os professores deverão trabalhar e observar os aspectos diagnóstico, 

formativo e somativo do processo ensino-aprendizagem, aplicando variados 

instrumentos avaliativos como: testes diagnósticos dos conteúdos trabalhados 

anteriormente (deverá ocorrer na 1ª semana de acolhida), observação de trabalho 
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individual, livro didático, correção de atividades extras, testes orais e escritos, 

simulados, dentre outros instrumentos necessários para se obter a noção exata do 

cumprimento dos objetivos pedagógicos do ano letivo, visando solucionar possíveis 

lacunas, propor currículo continuo, adaptar calendário letivo, etc. Fazer uso de todo 

recurso disponível, sob orientação, acompanhamento e supervisão da Coordenação 

pedagógica, para que todo déficit de ensino-aprendizagem detectado seja 

trabalhado superado e/ou minimizado no semestre em curso ou no ano seguinte. 

FREQUÊNCIA ESCOLAR 

Conforme as deliberações anteriores, a frequência escolar dos alunos está 

sendo computada em receber e entregar os materiais apostilados/Caderno de 

Atividades Remotas na escola a família e/ou aluno, devidamente preenchidos, e em 

caso de retomada, a presença e participação nas atividades propostas pelo 

professor e a escola. 

Em casos de não comparecimento de familiares, responsável ou o próprio 

aluno na escola, dentro do prazo estabelecido pela gestão escolar, para pegar e/ou 

entregar as apostilas/cadernos impressos, ou para retomada, será realizada a busca 

ativa e em caso necessário acionar o Conselho Tutelar, através da equipe de gestão 

da escola que, de forma conjunta, realizará as diligências até a família do aluno. 

Importante ressaltar que, a realização de atividades nas aulas remotas e ou 

presenciais, contam como frequência e/ou atividade avaliativa, no cômputo da 

frequência do aluno. 

ORGANIZAÇÃO ESCALONADA DE RETOMADADAS ATIVIDADES ESCOLARES 

PROPOSTA (2020) 

 
O plano seguiu as orientações do Decerto Municipal nº 13 (06/04/2020) e da 

Instrução Normativa Nº 02, de 02/12/2020, da SEMED Terra Alta. 

Educação Infantil – Pode permanece em sua totalidade com as atividades remotas. 
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Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano:  

As turmas serão divididas em duas partes A e B, com 50% dos alunos em 

cada parte. Os critérios para divisão podem ser ordem alfabética das listas de 

frequências ou outro adotado como conveniente pela escola.  

O atendimento será feito da seguinte forma: na primeira semana, alternando 
metade da turma em cada dia, assim, a primeira metade (A) participa das aulas 
presencias na segunda-feira e, ao termino da aula, já leva material de estudo em 
casa, passado pelo professor, para trazer na quarta-feira. Na terça-feira a segunda 
parte (B) da turma vem à escola e participa das atividades, levando, ao término da 
aula, materiais para estudo em casa que deverá ser trazido para aprofundamento na 
quinta-feira. Na sexta-feira retorna a primeira parte (A) da turma, seguindo o mesmo 
entendimento. Na segunda semana haverá o revezamento das turmas, que se 
tornará constante.  

1ª SEMANA (por exemplo, uma turma do 3º ano que foi dividida pela metade A e B) 

3º ANO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

METADE A Na escola Em casa Na escola Em casa Na escola 

METADE B Em casa Na escola Em casa Na escola Em casa 

 

2ª SEMANA (mesma turma do 3º ano que foi dividida pela metade A e B)  

3º ANO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

METADE A Em casa Na escola Em casa Na escola Em casa 

METADE B Na escola Em casa Na escola Em casa Na escola 

Obedecendo a mesma organização, enquadram-se as turmas de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), ora vigentes na rede municipal de ensino, observando 

suas especificidades.  

Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano:  

Há exemplo da proposta acima, o ensino fundamental maior funcionará da 

seguinte forma, no início do retorno às aulas:  

As turmas de 6º e o 7º ano irão à escola na segunda-feira e será dividida em 

duas partes cada uma. Cada parte ocupará uma sala de aula com intuito de 
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respeitar o distanciamento mínimo exigido de 1m50cm entre os alunos dentro da 

sala. Os professores também revezarão na aplicação dos conteúdos para as partes 

das turmas de modo que ao final das quatro horas de aula, a turma inteira tenha 

estudado os mesmos conteúdos. O mesmo deve ocorrer com as turmas do 8º e 9º 

ano, na terça-feira. Ao término da aula o aluno já leva material de estudo em casa, 

passado pelo professor, para trazer no próximo dia de atividade presencial. Dessa 

forma o sistema de revezamento ficará assim:  

Exemplo na 1ª semana (6º ao 9º ano)  

6º e 7º ANO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

6º ano (50%) Sala 1 e 

(50%) Sala 2 
Na escola 

Em 

casa 

Na 
escola 

Em 

casa 

Na 
escola 

7º ano (50%) Sala 3 e 

50%) Sala 4 
Na escola 

Em 

casa 

Na 
escola 

Em 

casa 

Na 
escola 

  

8º e 9º ANO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

8º ano (50%) Sala 1 e 

(50%) Sala 2 
Em casa 

Na 
escola 

Em casa 
Na 

escola 

Em 

casa 

9º ano (50%) Sala 3 e 

50%) Sala 4 
Em casa 

Na 
escola 

Em casa 
Na 

escola 

Em 

casa 

 

Exemplo na 2ª semana (6º ao 9º ano)  

6º e 7º ANO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

6º ano (50%) Sala 1 e 

(50%) Sala 2 
Em casa 

Na 
escola 

Em casa 
Na 

escola 
Em casa 

7º ano (50%) Sala 3 e 

50%) Sala 4 
Em casa 

Na 
escola 

Em casa 
Na 

escola 
Em casa 

 

8º e 9º ANO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
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8º ano (50%) Sala 1 e 

(50%) Sala 2 
Na escola Em casa Na escola Em casa Na escola 

9º ano (50%) Sala 3 e 

50%) Sala 4 
Na escola Em casa Na escola Em casa Na escola 

 

As turmas seguirão neste revezamento por quatro semanas consecutivas ao 

final das quais o sistema terá concluído o estudo sobre a possibilidade de retorno 

total dos alunos, sem revezamento, às atividades presenciais nas escolas. Caso não 

seja possível efetivar este retorno de forma total, o funcionamento do atendimento 

presencial continuará por revezamento.  

As escolas devem organizar as turmas e as grades de hora-aula dos 

professores, sem prejuízo para o atendimento revezado dos alunos nos respectivos 

dias letivos. Também organizarão a distribuição das turmas nos respectivos espaços 

escolares, de acordo com as escalas de atendimento presencial.  

Para este tipo de atendimento será admitido o atendimento mínimo diário de 

duas turmas, por turno. Caso a estrutura da escola seja maior, pode-se atender até 

três turmas, por turno, diariamente.  

A equipe que elaborou o Plano de Retomada 2021 analisou o Plano 2020 

para o município de Terra Alta, e verificou que por questões de logística de 

transporte escolar, desmotivação do aluno para estar dia sim e dia não na escola, 

possibilidade de confusão de dias e assim aumentar a quantidade de alunos em 

sala, divisão da turma em ordem alfabética, dificuldade de organização e 

acompanhamento do professor para atendimento em dias alternados, entre outros 

fatores, ficaria inviável essa proposta. 

PROPOSTA DE ATIVIDADES REMOTAS E POSSÍVEL RETOMADA  

PROPOSTA 1º SEMESTRE (2021) 

Iniciamos 2021 com aumento dos índices de contágio no estado e município, 

mudanças de bandeiramento, e restrições ao número de pessoas em ajuntamentos 
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e/ou reuniões conforme expresso no Decreto Municipal nº 014/2021 (29/01/2021) e 

Decreto Municipal nº 018/2021 (18/03/2021), e considerando o Decreto Estadual nº 

800 (31/05/2020) sobre as restrições sanitárias, mudanças de bandeiramento e 

restrições de aglomeração. Fatores que influenciaram diretamente na opção de dar 

continuidade ao atendimento educacional de forma remota e adiamento do retorno 

dos alunos às unidades escolares no 1º semestre de 2021.  

O ano letivo em 2021, portanto, inicia com atendimento remoto, através da 

elaboração e entrega de Cadernos de Atividades impressos, para cada série/ano 

escolar. O material produzido contém 30 laudas para uso Bimestral. Com a chegada 

dos livros didáticos do PNLD, para o Fundamental 1 e 2, os livros foram distribuídos 

nas unidades escolares, e começaram a ser usados também pelos professores no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Alguns professores conseguiram produzir material de mídia com recursos 

próprios (notebook, celular, impressora, etc.), usando a via do aplicativo WhatsApp, 

para proporcionar orientações aos alunos, porém não com o alcance pretendido, 

face as dificuldades com sinais de internet e a impossibilidade de muitas famílias 

obter dados móveis com planos que permitissem esse acesso.  

Para atender a necessidade de alunos com maiores dificuldades e o público 

alvo do AEE, os professores produziram material e trabalharam em escala de 

atendimento agendado, mantendo as medidas de proteção necessárias, 

resguardando a saúde de professores e alunos. Todos os professores e demais 

funcionários das escolas, trabalharam no 1º semestre em sistema de escala nos 

turnos escolares. 

Todas as atividades realizadas na parte pedagógica e gestão escolar 

obedecem às orientações e restrições determinadas pelos órgãos competentes. 
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RECOMENDAÇÕES PARA O 2º SEMESTRE DE 2021 

POSSÍVEL RETOMADA - ESCALONAMENTO 

1. É importante ressaltar que, O retorno gradual não será obrigatório, mas 

optativo, os pais poderão escolher sobre a volta às aulas presenciais, e 

nesse caso, o município continuará a ofertar a esses alunos o ensino remoto 

durante a pandemia ou até que se sintam seguros para a retomada; 

2. Em caso de retomada, as escolas adotarão o sistema de escalonamento em 

50%, e posteriormente de forma gradual e conforme avaliação chegará a 

100%; 

3. A qualquer momento as escolas poderão sair do regime escalonado e voltar 

ao remoto, se as autoridades assim recomendarem; 

4. Ambientes coletivos (auditório, sala de professores, refeitório, biblioteca, 

laboratório, etc.) ficam limitados a grupos pequenos e respeitando todas as 

medidas de proteção e segurança; 

5. Recomendável que os alunos no Pré I e II da Educação Infantil, 1º, 2º e 3º 

ano do Fundamental menor, permaneçam somente nas salas de aula, 

inclusive no momento do lanche, para evitar aglomeração, em todo o período 

necessário de escalonamento;  

6. À medida que se implante o escalonamento, os horários de intervalos, 

principalmente para o Fundamental menor (4º e 5º ano) e todo o Fundamental 

maior e EJA, podem ser realizados em horários alternados e com redução de 

tempo; 

7. Manter o distanciamento nas salas de aula e em todos os ambientes internos 

da escola de 1,5m, carteiras dispostas com alternância inclusive, fixação de 

placas na entrada das salas com o indicativo da capacidade total do 

ambiente; 

8. A higienização das salas de aulas e outros ambientes de uso comum, e 

superfícies que são tocadas (corrimão, maçanetas, etc.) se dará por turno 

(entrada e saída) e/ou sempre que necessário; 

9. Manter as salas arejadas, abrir portas e janelas, havendo possibilidade; 
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10. Implantar e manter Cartazes, Placas e Avisos em todo o ambiente escolar, 

que orientem e informem sobre a COVID-19, cuidados e medidas de 

proteção; 

11. Orientar os alunos (as) sobre a obrigatoriedade ao uso das máscaras, a 

limpeza regular das mãos com água e sabão ou álcool gel, seja ao entrar na 

escola, no uso de banheiros, e antes e depois do lanche; 

12. Orientar que o aluno (a) leve sempre 02 máscaras, uma para troca após o 

período de uso de 2h, sendo que a primeira deverá ser guardada em um local 

plástico para higienização em casa; 

13. O aluno deverá levar caneca, garrafa de água própria (poderá reabastecer na 

escola), e caso não possua, receberá copo descartável; 

14. Recomendável a utilização de cabelos presos, e redução de acessórios, como 

medidas de proteção; 

15. Os horários de entrada e saída, apesar da redução do fluxo de alunos pelo 

escalonamento, também deverão ser supervisionados e controlados pelos 

funcionários da escola, reforçando sempre o distanciamento social; 

16. Professores devem ter o cuidado de programar atividades que reduzam a 

necessidade própria e dos alunos, de levar grande quantidade de material 

escolar; 

17. Orientar os alunos a seguir o fluxo unidirecional (sentido único), devendo a 

escola demarcar no chão (ou com sinalização móvel) o sentido a seguir em 

corredores, bibliotecas, entradas, saídas, etc.; 

18. Se a instituição tiver mais de um portão para entrada e saída de alunos, deve 

utilizá-los estabelecendo apenas uma finalidade para cada um deles (entrada 

ou saída), evitando que pessoas se cruzem; 

19. Alunos e funcionários de grupos de risco, ou que convivam com pessoas de 

grupo de risco, poderão (opcional) retomar as atividades presenciais 

escalonada, seguindo todos os protocolos de segurança; 

20. Se não for possível o retorno às atividades presenciais, com comprovação de 

laudo, o aluno (a) ou funcionário (a) deve ser mantido em estudo remoto, 

trabalho remoto ou escalado para função que não se exponha; 
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21. É importante que alunos/responsáveis e funcionários apresentem e 

entreguem cópia legível na secretaria da escola, de laudo médico 

comprobatório de comorbidade e atestados atualizados em caso de doença; 

22. Alunos, professores e funcionários que apresentarem sintomas suspeitos, 

quando estiverem em ambiente escolar, devem ser encaminhados à sala de 

acolhimento; 

23. As salas ou locais de acolhimento servem para o repasse das primeiras 

orientações e posteriormente encaminhamento da pessoa com sintomas a 

uma unidade de saúde e/ou entrega ao responsável; 

24. No acolhimento, o aluno com sintomas aguardará a chegada do responsável, 

o qual assinará um termo que indique ciência sobre os sintomas, e 

necessidade de posteriormente dar um retorno à escola sobre o estado do 

aluno; 

25. A sala ou local de acolhimento deve estar em ambiente distante das áreas de 

fluxo de pessoas, e em local de fácil acesso; 

26. Professores e demais funcionários da escola, motoristas de transporte 

escolar, devem estar atentos ao uso dos materiais de proteção e dos EPI’s 

necessários de cada ambiente (Máscara, Álcool gel em todos os ambientes e 

inclusive nas mesas dos professores, álcool 70%, avental, touca, luvas, 

protetor facial (Face Shield), etc.). 

ESCALONAMENTO PARA O 2º SEMESTRE DE 2021 – RETOMADA 

 O retorno gradual não será obrigatório, mas optativo, para a Educação 

Infantil, Fundamental Menor e Maior; os pais poderão escolher sobre a volta 

às aulas presenciais, e nesse caso, o município continuará a ofertar a esses 

alunos o ensino remoto durante a pandemia ou até que se sintam seguros 

para a retomada. 

EDUCAÇÃO INFANTIL: Pode permanece em sua totalidade com as atividades 

remotas. Porém, atendendo a solicitação das famílias, caso a escola considere a 

possibilidade, poderá atender de forma escalonada com 50%. 
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Retorno de 50% da capacidade física estrutural da sala de aula, por turmas, 

respeitando o distanciamento entre carteiras. A turma será dividida em 2 grupos. O 

Grupo 1 é a primeira metade da turma (50%) e o Grupo 2 será a metade restante do 

total de alunos da mesma turma (50%). Os grupos se revezarão semanalmente, o 

que facilita a logística de transporte, motiva a participação, permite ao professor 

melhor organizar as aulas ministradas e atividades propostas para os dois 

momentos, presencial e remoto. O critério para divisão da turma pode ser usar a 

relação em ordem numérica da lista de frequência, ou outro adotado como 

conveniente pela escola. 

 

SIMULAÇÃO 

 

3º BIMESTRE LETIVO DE 2021 – RETOMADA COM ESCALONAMENTO 50% 

TURNO 
TURMA/ANO 

ESCOLAR 
1ª SEMANA 

Data: 
2ª SEMANA 

Data: 
3ª SEMANA 

Data: 
4ªSEMANA 

Data: 

MANHÃ 
PRÉ I A – 
Grupo 1 

Na escola Em casa Na escola Em casa 

MANHÃ 
PRÉ I A – 
Grupo 2 

Em casa Na escola Em casa Na escola 

 

3º BIMESTRE LETIVO DE 2021 – RETOMADA COM ESCALONAMENTO 50% 

TURNO 
TURMA/ANO 

ESCOLAR 
1ª SEMANA 

Data: 
2ª SEMANA 

Data: 
3ª SEMANA 

Data: 
4ªSEMANA 

Data: 

MANHÃ 
PRÉ I B – 
Grupo 1 

Na escola Em casa Na escola Em casa 

MANHÃ 
PRÉ I B – 
Grupo 2 

Em casa Na escola Em casa Na escola 

 

FUNDAMENTAL MENOR (1): Retorno de 50% da capacidade física estrutural da 

sala de aula, por turmas, respeitando o distanciamento entre carteiras. A turma será 

dividida e 2 grupos. O Grupo 1 é a primeira metade da turma (50%) e o Grupo 2 será 

a metade restante do total de alunos da mesma turma (50%). Os grupos se 

revezarão semanalmente, o que facilita a logística de transporte, motiva a 

participação, permite ao professor melhor organizar as aulas ministradas e 

atividades propostas para os dois momentos, presencial e remoto. O critério para 
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divisão da turma pode ser usar a relação em ordem numérica da lista de frequência, 

ou outro adotado como conveniente pela escola. 

SIMULAÇÃO 

3º BIMESTRE LETIVO DE 2021 – RETOMADA COM ESCALONAMENTO 50% 

TURNO 
TURMA/ANO 

ESCOLAR 
1ª SEMANA 

Data: 
2ª SEMANA 

Data: 
3ª SEMANA 

Data: 
4ªSEMANA 

Data: 

MANHÃ 
1º ANO A – 

Grupo 1 
Na escola Em casa Na escola Em casa 

MANHÃ 
1º ANO A – 

Grupo 2 
Em casa Na escola Em casa Na escola 

 

3º BIMESTRE LETIVO DE 2021 – RETOMADA COM ESCALONAMENTO 50% 

TURNO 
TURMA/ANO 

ESCOLAR 
1ª SEMANA 

Data: 
2ª SEMANA 

Data: 
3ª SEMANA 

Data: 
4ªSEMANA 

Data: 

TARDE 
1º ANO B – 

Grupo 1 
Na escola Em casa Na escola Em casa 

TARDE 
1º ANO B – 

Grupo 2 
Em casa Na escola Em casa Na escola 

 

FUNDAMENTAL MAIOR (2): Retorno de 50% da capacidade física estrutural da 

sala de aula, por turmas, respeitando o distanciamento entre carteiras. A turma será 

dividida e 2 grupos. O Grupo 1 é a primeira metade da turma (50%) e o Grupo 2 será 

a metade restante do total de alunos da mesma turma (50%). Os grupos se 

revezarão semanalmente, o que facilita a logística de transporte, motiva a 

participação, permite ao professor melhor organizar as aulas ministradas e 

atividades propostas para os dois momentos, presencial e remoto. O critério para 

divisão da turma pode ser usar a relação em ordem numérica da lista de frequência, 

ou outro adotado como conveniente pela escola. 

As escolas que atendem a Educação Infantil, Fundamental Menor (1) e 

Fundamental Maior (2), apresentam sua proposta de escalonamento, em 

anexo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora necessário, o processo de abertura das escolas deve ser criterioso 

e obedecer aos protocolos de segurança apresentados pelas autoridades de saúde 

do município e do estado, sempre observando as manifestações do Governo 

Estadual e da União sobre a situação de pandemia ainda vigente no país.  

Caso as atividades presenciais ocorram de forma tranquila e segura, sem 

históricos de contaminação ou propagação da COVID-19 nas escolas da rede 

municipal, as ações de revezamentos adotadas para o primeiro momento (50%) 

serão substituídas pelo atendimento integral (100%) da clientela a partir do semestre 

seguinte, em razão do atendimento logístico de transportes que atende as redes 

municipal e estadual. 

Esta proposta de plano de retomada apresenta em linhas gerais algumas 

contribuições que deverão ser discutidas, ampliadas, suprimidas ou melhoradas, 

conforme o caso, tendo em vista a construção de um ambiente seguro e propício 

para o desenvolvimento das atividades educacionais de forma presencial.  

O documento não é finalístico e deve, enquanto viger, passar por 

reavaliações periódicas sempre considerando os estudos mais atuais em relação à 

evolução da pandemia.  

O primeiro passo foi dado em relação à construção de uma proposta, que 

aponta uma maneira possível de retorno seguro, as atividades educacionais 

presenciais nas escolas da rede municipal. Agora, é necessário que as instâncias e 

colegiados discutam tal proposta e proponham suas contribuições.
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de 2021. Normas especiais para os anos letivos de 2020/2021. Disponível em: 
http://www.cee.pa.gov.br/sites/default/files/Resoluc%CC%A7a%CC%83o%20131.20
21%20indicac%CC%A7a%CC%83o%2002.2021.%20normas%20especiais%20anos
%20letivos%20covid_1.pdf. Acesso em: 25 de julho de 2021. 

________. GOVERNO DO ESTADO DO/GABINETE. Decreto nº 800, de 31 de maio 
de 2020. PROJETO RETOMAPARÁ. Diário oficial nº 34.305, p. 4 a 11. Em 07 de 
agosto de 2020. 

________. GOVERNO DO ESTADO DO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DO PARÁ E SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA. Plano de Retorno Gradual de 
Aulas. Disponível em: https://www.pge.pa.gov.br/content/cartilha-plano-de-retorno-

gradual-de-aulas. Acesso em: 10 de julho de 2021. 

________. GOVERNO DO ESTADO DO/SEDUC E SECRETARIA ADJUNTA DE 
ENSINO. Plano de Retorno às Aulas Presenciais. Versão julho/2021. 

________. GOVERNO DO ESTADO DO/SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA. 
Disponível em: http://www.saude.pa.gov.br/para-esta-entre-os-estados-com-
reducao-expressiva-de-obitos-por-covid-19/. Acesso em: 09 de agosto de 2021. 

RIO GRANDE DO SUL. GOVERNO DO ESTADO DO/SEDUC. Manual de Boas 
Práticas na Fabricação e Manipulação de Alimentos. Disponível em: 
https://educacao.rs.gov.br/upload/arquivos/202005/11141300-capacitacao-boas-
praticas.pdf.  Acesso em: 22/07/2021. 

SANTA CATARINA (SC). GOVERNO DO ESTADO DO. Portaria Conjunta 
SES/SED, nº 983, de 15/12/2020. Estabelece Protocolos de Segurança Sanitária. 
Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=406055.   Acesso em: 02 
de agosto de 2021. 

SERGIPE. GOVERNO DO ESTADO DE/FUNESA. Procedimento Operacional 
Padrão-POP COVID-19. 2020. Disponível em: https://www.funesa.se.gov.br/wp-

https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://novaescola.org.br/conteudo/19435/como-avaliar-em-tempos-de-pandemia
https://www.iec.gov.br/para-tem-tres-casos-suspeitos-da-variante-delta/?highlight=3%20novos%20casos
https://www.iec.gov.br/para-tem-tres-casos-suspeitos-da-variante-delta/?highlight=3%20novos%20casos
http://www.cee.pa.gov.br/sites/default/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%200202021%20CEEPA_0.pdf
http://www.cee.pa.gov.br/sites/default/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%200202021%20CEEPA_0.pdf
http://www.cee.pa.gov.br/sites/default/files/Resoluc%CC%A7a%CC%83o%20131.2021%20indicac%CC%A7a%CC%83o%2002.2021.%20normas%20especiais%20anos%20letivos%20covid_1.pdf
http://www.cee.pa.gov.br/sites/default/files/Resoluc%CC%A7a%CC%83o%20131.2021%20indicac%CC%A7a%CC%83o%2002.2021.%20normas%20especiais%20anos%20letivos%20covid_1.pdf
http://www.cee.pa.gov.br/sites/default/files/Resoluc%CC%A7a%CC%83o%20131.2021%20indicac%CC%A7a%CC%83o%2002.2021.%20normas%20especiais%20anos%20letivos%20covid_1.pdf
https://www.pge.pa.gov.br/content/cartilha-plano-de-retorno-gradual-de-aulas
https://www.pge.pa.gov.br/content/cartilha-plano-de-retorno-gradual-de-aulas
http://www.saude.pa.gov.br/para-esta-entre-os-estados-com-reducao-expressiva-de-obitos-por-covid-19/
http://www.saude.pa.gov.br/para-esta-entre-os-estados-com-reducao-expressiva-de-obitos-por-covid-19/
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=406055
https://www.funesa.se.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/POP-Covid-19-Orienta%C3%A7%C3%A3o-atendimentos-eletivos.pdf
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content/uploads/2020/08/POP-Covid-19-Orienta%C3%A7%C3%A3o-atendimentos-
eletivos.pdf. Acesso em: 22/07/2021. 

TERRA ALTA. PREFEITURA MUNICIPAL DE. Decreto nº 013/2020. Em 06 de abril 
de 2020. Decretou situação de emergência – Pandemia COVID-19.  

_________. PREFEITURA MUNICIPAL DE. Decreto nº 031/2020. Em 22 de maio 
de 2020. Prorrogação da Suspensão das aulas de Rede Municipal de Ensino.  

 

_________. PREFEITURA MUNICIPAL DE. Decreto nº 014/2021. Em 29 de janeiro 
de 2021. Normas de enfrentamento a Pandemia. Disponível em: 
http://terraalta.pa.gov.br/2021/05/08/decreto-no-14-2021/. Acesso em: 27 de julho de 
2021. 

_________. PREFEITURA MUNICIPAL DE. Decreto nº 018. Em 18 de março de 
2021. Normas de enfrentamento a Pandemia. Disponível em: 
http://terraalta.pa.gov.br/2021/05/08/decreto-no-18-2021/. Acesso em: 27 de julho de 
2021. 
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ANEXO I 

EMEF. ASTROGILDA GALVÃO DA ROCHA 

ESCALONAMENTO PARA O RETORNO ÀS AULAS 2021 
 

FUNDAMENTAL 2 – MANHÃ 
PERÍODO DE AULA: SETEMBRO/2021 – 50% ESCALONADO 

TURMA 
1ª SEMANA 
GRUPO A 

2ª SEMANA 
GRUPO B 

3ª SEMANA 
GRUPO A 

4ª SEMANA 
GRUPO B 

5ªSEMANA 
GRUPO A 

6º ANO 
A/601 

11 ALUNOS 09 ALUNOS 11 ALUNOS 09 ALUNOS 11 ALUNOS 

6º ANO 
B/602 

12 
ALUNOS 

12 
ALUNOS 

12 
ALUNOS 

12 
ALUNOS 

12 
ALUNOS 

7º ANO 
A/701 

18 
ALUNOS 

18 ALUNOS 18 ALUNOS 18 ALUNOS 18 ALUNOS 

8º ANO 
A/801 

18 ALUNOS 18 ALUNOS 18 ALUNOS 18 ALUNOS 18 ALUNOS 

9º ANO 
A/901 

14 ALUNOS 
15 

ALUNOS 
14 ALUNOS 15 ALUNOS 14 ALUNOS 

 
EMEF ASTROGILDA GALVÃO DA ROCHA 

FUNDAMENTAL 2 - TARDE 
PERÍODO DE AULA: SETEMBRO/2021 – 50% ESCALONADO 

TURMA 
1ª SEMANA 
GRUPO A 

2ª SEMANA 
GRUPO B 

3ª SEMANA 
GRUPO A 

4ª SEMANA 
GRUPO B 

5ªSEMANA 
GRUPO A 

6º ANO 
C/603 

15 ALUNOS 16 ALUNOS 15 ALUNOS 16 ALUNOS 15 ALUNOS 

7º ANO 
B/702 

17 
ALUNOS 

15 ALUNOS 
17 

ALUNOS 
15 ALUNOS 

17 
ALUNOS 

8º ANO 
B/801 

14 ALUNOS 14 ALUNOS 14 ALUNOS 14 ALUNOS 14 ALUNOS 

9º ANO 
B/901 

12 ALUNOS 
10 

ALUNOS 
12 ALUNOS 

10 
ALUNOS 

12 ALUNOS 

 
EMEF ASTROGILDA GALVÃO DA ROCHA 

EJA 2ª ETAPA – NOITE 
PERÍODO DE AULA: SETEMBRO/2021 – 50% ESCALONADO 

TURMA 
1ª SEMANA 
GRUPO A 

2ª SEMANA 
GRUPO B 

3ª SEMANA 
GRUPO A 

4ª SEMANA 
GRUPO B 

5ªSEMANA 
GRUPO A 

2ª ETAPA 10 ALUNOS 10 ALUNOS 10 ALUNOS 10 ALUNOS 10 ALUNOS 

3ª ETAPA 
16 

ALUNOS 
15 

ALUNOS 
16 

ALUNOS 
15 

ALUNOS 
16 

ALUNOS 

4ª ETAPA 
18 

ALUNOS 
22 ALUNOS 

18 
ALUNOS 

22 ALUNOS 
18 

ALUNOS 
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ANEXO II 

Horário de aula previsto para Retorno Presencial - 2º semestre de 2021 
Fundamental Menor (1) 1° ao 5º ano - Divisão das turmas em 50%. 

 

EMEF CREUZA DE SOUZA VIANA 
Manhã 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1° A (23 alunos), Professora: Sônia Maria 

1ª 
semana 

Metade A (12 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (11 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (12 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (11 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

2° A (22 alunos), Professora: Janilsa Sarmento 

1ª 
semana 

Metade A (11 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (11 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (11 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (11 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

2º B (21 alunos), Professora: Elyzaide Cruz 

1ª 
semana 

Metade A (11 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (10 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (11 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (10 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

3° A (32 alunos), Professor: Izan Macedo 

1ª 
semana 

Metade A (16 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (16 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (16 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (16 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

4° A (39 alunos), Professora: Deyla Alves 

1ª 
semana 

Metade A (20 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (19 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (20 alunos Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (19 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

5° A (34 alunos), Professor: Cidivaldo Queiroz 

1ª 
semana 

Metade A (17 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (17 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (17 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (17 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 
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Tarde 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

1° B (23 alunos), Professora: Magda Ramos 

1ª 
semana 

Metade A (12 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (11 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (12 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (11 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

1° C (20 alunos), Professora: Vânia Caldas 

1ª 
semana 

Metade A (10 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (10 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (10 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (10 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

2º C (25 alunos), Professora: Ednamar Galvão 

1ª 
semana 

Metade A (13 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (12 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (13 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (12 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

3° B (30 alunos), Professora: Alessandra Silva 

1ª 
semana 

Metade A (15 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (15 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (15 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (15 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

4° B (41 alunos), Professor: Normando Gonçalves 

1ª 
semana 

Metade A (21 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (20 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (21 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (20 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

5° B (35 alunos), Professor: Izan Macedo 

1ª 
semana 

Metade A (18 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

Metade B (17 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

       

2ª 
semana 

Metade A (18 alunos) Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B (17 alunos) Na escola Na escola Na escola Na escola Na escola 

       

Ao termino do ciclo de 02 semanas, se repete o mesmo quadro para 3ª e 4ª 
semana, manhã e tarde. 

Os alunos das turmas do Fundamental Menor (1) da EMEF Creuza de Souza Viana, 
que estarão na semana de atividade remota (domiciliar), deverão estar com 
atividade orientada e dirigida pelo professor, em atividades por ele determinadas. 
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ANEXO III 

Planejamento de Atendimento Presencial Escalonado em 50% da capacidade de 
cada sala de aula, com turmas divididas em 02 grupos: Grupo A e Grupo B 
(Criança Feliz), ou por série/ano escolar (Raimunda Pinheiro). 

 

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS - POLO I    PERÍODO - SEMANAL 

 

CRIANÇA FELIZ – EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROFESSOR TOT. 
ALUNOS 

50% /1ª 
SEMANA 

50% /2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

Francislene 14 07 (A) 07 (B) 07 (A) 07 (B) 
Vania 18 09 (A) 09 (B) 09 (A) 09 (B) 

Rute 16 08 (A) 08 (B) 08 (A)  08 (B) 
Paulo 16 08 (A) 08 (B) 08 (A) 08 (B) 

Raoni 18 09 (A) 09 (B) 09 (A) 09 (B) 
Francislene 18 09 (A) 09 (B) 09 (A) 09 (B) 

Cassia 17 09 (A) 08 (B) 09 (A)  08 (B) 
Jailza 17 09 (A) 08 (B) 09 (A) 08 (B) 

Rute faro 16 08 (A) 08 (B) 08 (A) 08 (B) 

 

RAIMUNDA PINHEIRO – ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL MENOR 

PROFESSOR TOT. 
ALUNOS 

50% /1ª 
SEMANA 

50% /2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

RAONI JARDIM - 1 
JARDIM - 2 

JARDIM- 
1 

JARDIM - 2 JARDIM - 1 JARDIM - 2 

MARIA 
TELMA 

1º 
2º 
3º 

1º e 2 º 3º 1º e 2 º 3º 

PAULO 
SARAIVA 

4º 
5º 

4º 5º 4º 5º 

 

Os alunos das turmas de Educação Infantil da EMEI Criança Feliz e Fundamental 

Menor (1) da EMEIF Raimunda Pinheiro de Souza, que estarão na semana de 

atividade remota (domiciliar), deverão estar com atividade orientada e dirigida pelo 

professor, em atividades por ele determinadas. 
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ANEXO IV 

Escalonamento das turmas para o segundo semestre de 2021 
(divisão das turmas em 50%) - Escolas do Polo II 

EMEIF IZAURINHA DE LIMA CORDOVIL 

Turno: Manhã 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Pré I e II (23 alunos) Prof.ª Dalvarina 

1ª 
Semana 

Metade A: 
12 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B: 
11 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A: 
12 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B: 
11 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

2º/3º Anos (16 alunos) Prof.ª Kelem 

1ª 
Semana 

Metade A: 
08 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B: 
08 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade 
A:08 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B: 
08 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

4º Ano (26 alunos) Prof.ª Eliene 

1ª 
Semana 

Metade A: 
13 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B: 
13 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A: 
13 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade 
B:13 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

5º Ano (17 alunos) Prof.º Anderson 

1ª 
Semana 

Metade 
A:09 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade 
B;08 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 
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2ª 
Semana 

Metade A: 
09 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade 
B:08 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

6º ano A (25 alunos) 

1ª 
Semana 

Metade 
A:13 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade 
B:12 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade 
A:13 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade 
B:12 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

6º ano B (21 alunos) 

1ª 
Semana 

Metade 
A:11 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade 
B:10 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade 
A:11 alunos 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade 
B:10 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 
Turno: Tarde 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Pré II (23 alunos) Prof.ª Shirlene 

1ª 
semana 

Metade A 
(12 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B 
(11 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A 
(12 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B 
(11 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 
1º Ano (21 alunos) Prof.ª Neila 

1ª 
Semana 

Metade A 
(11 alunos 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B 
(10 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

 

Metade A 
(11 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B Na Na Na escola Na escola Na 
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(10 alunos) escola escola escola 

2º Ano (19 alunos) Prof.ª Cassia 

1ª 
Semana 

Metade A 
(10 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B 
(09 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A 
(10 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B 
(09 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

3º Ano (18 alunos) Prof.º David 

1ª 
Semana 

Metade A 
(09 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B 
(09 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A 
(09 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

Metade B 
09 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

5º Ano (21 alunos) Prof.º Deusdeth 

1ª 
Semana 

Metade A 
(11 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

Metade B 
(10 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A 
(11 alunos) 

Em casa Em casa Em casa Em casa Em casa 

 
Metade B 
10 alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola 
Na 

escola 

 

EMEIF MARIA VANDA RAMOS DOS SANTOS 

Turno: Manhã 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Pré I (19 alunos) Prof.ª Dalvarina 

1ª Semana 

Metade A 
(10 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

Metade B 
(09 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª semana 
Metade A 

(10 alunos) 
Em casa 

Em 
casa 

Em casa Em casa Em casa 
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Metade B 
(09 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

1º/2º (23 alunos) Prof.ª Ângela 

1ª Semana 

Metade A 
(12 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

Metade B 
(11 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª Semana 

Metade A 
(12 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B 
(11 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

5º Ano (24 alunos) Prof.º Olival 

1ª Semana 

Metade A 
(12 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

Metade B 
(12 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª Semana 

Metade A 
(12 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B 
(12 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Escola 

Na 
escola 

Na 
escola 

Turno: Tarde 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Pré II (15 alunos) Prof.ª Ângela 

1ª Semana 

Metade A 
(08 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

Metade B 
(07 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ªSemana 

Metade A 
(12 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B 
(12 alunos 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

3º/4º Anos (26) alunos) Prof.º Odivaldo 

1ª Semana 

Metade A 
(13 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 

Metade B 
(13 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª Semana 

Metade A 
(13 alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B 
(13 alunos) 

Na escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 
Na 

escola 



  

   

Av. Jarbas Passarinho, 630 – centro – Terra Alta – Pará 

CEP: 68773-000 – semed.talta@yahoo.com.br  

ESTADO DO PARÁ   

PREFEITURA DE TERRA ALTA   

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

P
ág

in
a5

2
 

EMEIF ROMÃO FÉLIX NAUAR 

Turno: Manhã 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
1º/2º/3º/ sem professor 

1 
semana 

Metade A (12 
alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 

Metade B (11 
alunos 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A (12 
alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B (11 
alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 

4º/5º Ano (20 alunos) Prof.º Carlos 

1ª 
Semana 

Metade A (10 
alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 

Metade B (10 
alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A (10 
alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B (10 
alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 

Turno: Tarde 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
Pré I e II (21 alunos) Prof.º Paulo Saraiva 

1ª 
Semana 

Metade A (11 
alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 

Metade B (10 
alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

Metade A (11 
alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B (10 
alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 

3º/4º Anos (24 alunos) Prof.º Carlos 

1ª 
Semana 

Metade A 
(12alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 

Metade B 
(12alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

 

2ª 
Semana 

 

Metade A (12 
alunos) 

Em casa 
Em 

casa 
Em casa Em casa Em casa 

Metade B (12 
alunos) 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola Na escola Na escola 
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EMEIF PAULO FONTELES 

Turno: Manhã 

Semana Divisão Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Pré I ao 5º ano (15 alunos) Profª. Audria Flexa 

1ª 
Semana 

Metade A: 
08 alunos 

Na escola Na 
escola 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola 

Metade B: 
07 alunos 

Em casa Em 
casa 

Em casa Em casa Em casa 

 

2ª semana Metade A: 
08 alunos 

Em casa Em 
casa 

Em casa Em casa Em casa 

Metade B: 
07 alunos 

Na escola Na 
escola 

Na 
escola 

Na 
escola 

Na escola 
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ANEXO V 

POLO III - EMEIF ROSSILDA VIANA DAS NEVES – 2º SEMESTRE 2021 

Horário de aula - Fundamental Maior (2) - Retorno Presencial Escalonado 
Turmas divididas em 50% semanal/alternado (presencial e remoto) 

DIAS DA 
SEMANA 

(Presencial) 

 
HORÁRIO 

 
6° ANO 

 
7° ANO 

 
8° ANO 

 

 
 
 

SEGUNDA 

7:15 a 7:55 Matemática Est. Amaz. Ling. Port. 

7:55 a 8:35 Matemática Est. Amaz. Ling. Port. 

8:35 a 9:15 Matemática Ling. Port. Est. Amaz. 

9:15 a 9:30 Intervalo Intervalo Intervalo 

9:30 a 10:10 (Vago) Ling. Port. Est. Amaz. 

10:10 a 10:50 Est. Amaz. Ling. Port. Matemática 

10:50 a 11:30 Est. Amaz. (Vago) Matemática 

11:30 a 12:10 Geografia (Vago) História 

     

 
 
 

TERÇA 

7:15 a 7:55 Ling. Port. História Geografia 

7:55 a 8:35 Ling. Port. História Geografia 

8:35 a 9:15 Ling. Port.  História 

9:15 a 9:30 Intervalo Intervalo Intervalo 

9:30 a 10:10 Geografia (Vago) História 

10:10 a 10:50 Geografia (Vago) Ling. Port. 

10:50 a 11:30 História Geografia Ling. Port. 

11:30 a 12:10 História Geografia Ling. Port. 

     

 
 
 

QUARTA 

7:15 a 7:55 Ling. Port. Matemática CFB 

7:55 a 8:35 Ling. Port. Matemática CFB 

8:35 a 9:15 Ling. Port. CFB (Vago) 

9:15 a 9:30 Intervalo Intervalo Intervalo 

9:30 a 10:10 (Vago) CFB Matemática 

10:10 a 10:50 CFB Ling. Port. Matemática 

10:50 a 11:30 CFB Ling. Port. Matemática 

11:30 a 12:10 Matemática Ling. Port. (Vago) 

     

 
 

QUINTA 

7:15 a 7:55 Ed. Física Inglês (Vago) 

7:55 a 8:35 Ed. Física Inglês Matemática 

8:35 a 9:15 Matemática Ed. Física Inglês 

9:15 a 9:30 Intervalo Intervalo Intervalo 

9:30 a 10:10 Matemática Ed. Física Inglês 

10:10 a 10:50 Inglês Matemática Ed. Física 

10:50 a 11:30 Inglês Matemática Ed. Física 

 11:30 a 12:10 (Vago) Matemática (Vago) 

     

 
 
 

SEXTA 

7:15 a 7:55 (Vago) Matemática Ling. Port. 

7:55 a 8:35 Religião Arte (Vago) 

8:35 a 9:15 (Vago) Arte Religião 

9:15 a 9:30 Intervalo Intervalo Intervalo 

9:30 a 10:10 Arte Religião (Vago) 

10:10 a 10:50 Arte (Vago) (Vago) 

10:50 a 11:30 (Vago) (Vago) Arte 

11:30 a 12:10 (Vago) (Vago) Arte 
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Os alunos das turmas de Educação Infantil, Fundamental Menor (1) e Fundamental 

Maior (2), da EMEIF Rossilda Viana das Neves, que estarão na semana de atividade 

remota (domiciliar), deverão estar com atividade orientada e dirigida pelo professor, 

em atividades por ele determinadas. 

ROSSILDA VIANNA - ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL MENOR 

PROFESSORA- 
TURNO 

TOTAL DE 
ALUNOS 

50% / 1ª 
SEMANA 

50% / 2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

TATIANE 
PINHEIRO 
(MANHÃ) 

PRÉ I    = 09 
 

PRÉ II   = 04 
07 (A) 06 (B) 07 (A) 06 (B) 

ALDALICE 
FLEITAS 
(MANHÃ) 

1º ANO= 07 
2º ANO= 09 
3º ANO= 05 

11 (A) 10 (B) 11 (A) 10 (B) 

DORALICE 
COSTA 
(TARDE) 

(TARDE) 
4º ANO= 09 
5º ANO= 14 

4º ANO 5º ANO 4º ANO 5º ANO 

 

ESCOLA: DE AÇAITEUA – FUNDAMENTAL MENOR  

PROFESSORA- 
TURNO 

TOTAL DE 
ALUNOS 

50% / 1ª 
SEMANA 

50% / 2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

 
ELIZIANE DE 

SOUZA 
(MANHÃ) 

 

1º ANO= 04 
2º ANO= 03 
3º ANO= 01 
4º ANO= 06 
5º ANO= 04 

1º ANO 
2º ANO 
3º ANO 

4º ANO 
 

5º ANO 

1º ANO 
2º ANO 
3º ANO 

4º ANO 
 

5º ANO 

 

ESCOLA:  LOURENÇO - ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL MENOR 

PROFESSORA- 
TURNO 

TOTAL DE 
ALUNOS 

50% / 1ª 
SEMANA 

50% / 2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

 
MARIA 
ISABEL 

(MANHÃ) 
 

PRÉ I     = 03 
PRÉ II    = 02 
1º ANO= 04 
4º ANO= 03 
5º ANO= 03 

PRÉ I 
PRÉ II 

1º ANO 
 
 

4º ANO 
 

5º ANO 

PRÉ I 
PRÉ II 

1º ANO 
 

4º ANO 
 

5º ANO 
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ANEXO VI 

POLO IV – EMEIF LINDALVA FERREIRA DA CRUZ 
ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL MENOR – MANHÃ/TARDE 

TURMA 
TURNO 

TOTAL DE 
ALUNOS 

50% / 1ª 
SEMANA 

50% / 2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

PRE I 
PRÉ II 

 

PRE I = 12 
PRÉ II= 10 

 

12 ALUNOS 
(GRUPO A) 

10 ALUNOS 
(GRUPO B) 

12ALUNOS 
(GRUPO A) 

10 ALUNOS 
(GRUPO B) 

1º ANO 
 

1º ANO= 
17 
 

08 ALUNOS 
(GRUPO A) 

09 ALUNOS 
(GRUPO B) 

08 ALUNOS 
(GRUPO A) 

09 ALUNOS 
(GRUPO B) 

2ºANO 
3º ANO 

2º ANO= 
10 

3º ANO= 
08 
 

2º (GRUPO A) 
10 ALUNOS 

3º (GRUPO B) 
08 ALUNOS 

2º (GRUPO A) 
10 ALUNOS 

3º (GRUPO B) 
08 ALUNOS 

4º ANO 
4º ANO = 

17 
4º (GRUPO A) 
08 ALUNOS 

4º (GRUPO B) 
09 ALUNOS 

4º (GRUPO A) 
08 ALUNOS 

4º (GRUPO B) 
09 ALUNOS 

5º ANO 
5º ANO= 

21 
5º (GRUPO A) 
10 ALUNOS 

5º (GRUPO B) 
11 ALUNOS 

5º (GRUPO A) 
10 ALUNOS 

5º (GRUPO B) 
11 ALUNOS 

 

POLO IV - EMEIF UMIRIZAL 
ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL MENOR - MANHÃ 

TURMA 
TURNO 

TOTAL DE 
ALUNOS 

50% / 1ª 
SEMANA 

50% / 2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

PRE I 
PRÉ II 

2º ANO 
3º ANO 
4º ANO 

PRE I = 05 
PRÉ II= 02 
2º ANO=07 
3º ANO=03 
4º ANO=07 

 

14 ALUNOS 
(GRUPO A) 
PRÉ I E II 
2º ANO 

 

10 ALUNOS 
(GRUPO B) 

3º ANO 
4º ANO 

14 ALUNOS 
(GRUPO A) 
PRÉ I E II 
2º ANO 

10 ALUNOS 
(GRUPO B) 

3º ANO 
4º ANO 

 

POLO IV – EMEIF ALFREDO CORREA DO VALE 
ED. INFANTIL E FUNDAMENTAL MENOR - MANHÃ 

TURMA 
TURNO 

TOTAL DE 
ALUNOS 

50% / 1ª 
SEMANA 

50% / 2ª 
SEMANA 

50% / 3ª 
SEMANA 

50% / 4ª 
SEMANA 

PRE I 
PRÉ II 
1º ANO 
2º ANO 
3º ANO 
4º ANO 

PRE I = 01 
PRÉ II= 02 
1º ANO=03 
2º ANO=02 
3º ANO=07 
4º ANO=05 

 

08 
ALUNOS 
(GRUPO 

A) 
PRÉ I E II 

1º E 2º 
ANO 

 

12 ALUNOS 
(GRUPO B) 

3º ANO 
4º ANO 

08 ALUNOS 
(GRUPO A) 
PRÉ I E II 

1º E 2º ANO 
 

12 ALUNOS 
(GRUPO B) 

3º ANO 
4º ANO 
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ANEXO VII 

ANÁLISE DO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO – ELABORADO PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do BOLETIM 
EPIDEMIOLÓGICO, atualizado e divulgado e 29/07/2021, a situação da pandemia 
de covid-19 se encontra estável, conforme podemos observar nos números 
devidamente notificados pelo sistema municipal de saúde de Terra Alta. A incidência 
de casos estava conforme a tabela abaixo: 
 

NOVOS CASOS 01 

CASOS CONFIRMADOS 627 

RECUPERADOS 593 

ÓBITOS 26 

SUSPEITO 00 

DESCARTADOS 971 

INTERNADOS 00 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 
 

 
Quanto à distribuição por unidade de saúde no município, temos os seguintes 
registros: 

LOCALIDADE CASOS 

Areial 57 

Bairro Novo 106 

Barra Limpa 31 

Centro 292 

Getúlio Vargas – Km 39 e 

Cigana 
97 

Vista Alegre – Sta. Maria do Maú 35 

Total registrado 618 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

 
Já a distribuição de casos notificados, quanto à faixa-etária, até aquela ocasião, 

estava conforme a tabela à seguir: 

Faixa etária Casos notificados 

0 – 9 anos 22 

10 – 19 anos 32 

20 – 29 anos 106 

30 – 39 anos 136 

40 – 49 anos 124 

50 – 59 anos 87 

60 – 69 anos 57 

70 – 79 anos 40 

80 – 89 anos 15 

>=90 anos 23 

Total de notificações 642 
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Fonte: Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS 

De acordo com o Plano Municipal de Imunização, de Terra Alta, a meta seria vacinar 

pelo menos 70% da população e, pelo menos, 95% de cada um dos grupos 

prioritários contra COVID-19. 

O plano adotou como estratégia empreender 4 fases de vacinação:  1ª fase: 

Trabalhadores de Saúde; 2ª fase: Profissionais da Segurança Pública na Ativa e 

idosos na faixa etária de 60 a 80 anos de idade; 3ª fase: Indivíduos que possuam 

Comorbidades e 4ª fase: Trabalhadores da Educação (Todos os professores e 

funcionários das escolas públicas e privadas); Forças Armadas; Funcionários do 

sistema de privação de liberdade; População privada de liberdade; 

Dados da Rede Nacional de Dados em Saúde, demonstram que o município já 

recebeu cerca de 6.958 doses de vacinas e aplicou 5.564 dessas, correspondente à 

80% das vacinas recebidas. Abaixo, dados da vacinação no município até 

09/08/2021. 
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ANEXO VIII 

 

 

 

Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas 
com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado 
Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e 
vários tipos de animais selvagens ao público. O hospital relatou essa ocorrência ao 
Centro de Controle de Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas de campo da 
China (FETP-China) encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 
30 de dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse 
cluster ao CDC da China.  

Em 1º de janeiro de 2020 o Comitê de Monitoramento de Eventos do 
Ministério da Saúde é acionado, sendo ativado em 22 de janeiro de 2020 o Comitê 
de Operações de Emergência (COE) em nível 1 de alerta, sem casos suspeitos. Dia 
27 de janeiro mudou-se o nível de alerta do Brasil, com o 1º caso suspeito.  

No dia 26 de fevereiro o Brasil tem seu primeiro caso confirmado em São 

Paulo.  

No Pará em 18 de marco foi confirmado o 1º caso de covid-19 sendo 

decretada a transmissão comunitária dia 30 de março. 

No município de Terra Alta o 1º caso confirmado foi informado no dia 15 
de abril de residente municipal com história de viagem a Belém e desde esta data 
até hoje contamos com 635 (seiscentos e trinta e cinco) casos confirmados com 
26(vinte e seis) óbitos por COVID-19.  

Segue abaixo gráficos com a apresentação da linha do tempo dos casos 

confirmados, segundo mês da notificação, bairros mais incidentes e faixa etária 

predominante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A linha do tempo da Covid-19 em Terra Alta inicia-se a partir da identificação 

do primeiro caso confirmado. Achou-se pertinente e didático realizar analise mensal 
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para melhor compreensão da situação epidemiológica, em virtude do longo período 
pandêmico.  

De acordo com o gráfico acima o município de Terra Alta apresentou 2(dois) 
picos de incidência de novos casos respectivamente no mês de maio/2020 e 
março de 2021, tendo uma elevação discreta em meses onde esta secretaria 
ampliou a oferta de testagens rápidas, o que reforça a afirmativa que o 
aparecimento de novos casos está diretamente relacionado à oferta de exames 
diagnostico.  

Contabilizamos um total de 26(vinte e seis) óbitos com maior ocorrência no 
mês de maio/2020 e março de 2021, acompanhando a ocorrência de novos casos. 
  

A CURVA EPIDEMICA APRESENTADA EXPOEM UM CENÁRIO DE 
INSTABILIDADE NO CONTROLE EFETIVO DA CIRCULAÇÃO E TRANSMISSÃO 
VIRAL.  REFORÇA A PERMANENCIA DO VÍRUS NO MUNICIPIO, A REAL 
POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE NOVAS ONDAS DE INFECÇÃO, 
CABENDO AINDA A MANUTENÇÃO DAS ORIENTAÇÕES A CERCA DO 
DISTANCIAMENTO SOCIAL E MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS, ADOÇÃO 
PERMANENTE DE MEDIDAS DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE 
DOENTES, ORDENAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS E 
PREVENÇÃO DE NOVOS CASOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diante da notificação dos casos confirmados de COVID nas ações de 
execução de testagem rápida e exame de isolamento viral através do RT-PCR foi 
possível realizar o levantamento dos “Bairros/Localidades” municipais com maior 
incidência de casos positivos desde o início da pandemia.  

O gráfico acima mostra que atualmente cerca de 45 % dos casos testados 

positivos pertencem ao Bairro Centro, o que pode estar diretamente 

relacionado a sua maior densidade populacional, a presença da rede de 
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comercio e serviços locais como também ao mais fácil acesso ao diagnóstico 

laboratorial e serviços de saúde.  

Reforçamos que a Secretaria de Saúde atualmente garante a oferta de 
testagem rápida e RT-PCR (identificação viral) na Unidade de referência da COVID-
19 e vem executando ações de diagnóstico em todas as unidades municipais, 
identificando casos novos em período de transmissibilidade o que nos alerta para a 
permanência da circulação viral.  
 

Gráfico 3- Casos Confirmados da COVID-19 segundo FAIXA ATÁRIA  

Considerando a confirmação do 635° caso de COVID-19 no município de Terra Alta 

apresentamos abaixo as faixas etárias de maior incidência. 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a tendência das estatísticas nacionais, as faixas etárias mais 
incidentes no município se enquadram no grupo dos ADULTOS JOVENS que 
compreende os indivíduos de 20 a 49 anos, correspondendo hoje a 57,48% dos 
casos.  

Isso vem reforçar que a necessidade de manutenção da forca de trabalho, 

da subsistência familiar faz com que grande parte desta população se exponha mais 

e esteja mais vulnerável dentro ao ciclo de transmissão da COVID-19.  

ALERTAMOS PARA O NÚMERO DE CASOS NA POPULAÇÃO ACIMA DE 50 
ANOS, VISTO QUE TÊM UMA MAIOR TENDÊNCIA A COMORBIDADES E A MAIOR 
INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES E ÓBITOS. 

Atualmente a incidência da COVID-19 na população acima de 60 anos é de 

18,26%.  

Informamos que 80,7% dos óbitos ocorreram nesta faixa etária e no ato da 

investigação identificou-se a existência de vínculos com adultos jovens prováveis 

transmissores.  



  

   

Av. Jarbas Passarinho, 630 – centro – Terra Alta – Pará 

CEP: 68773-000 – semed.talta@yahoo.com.br  

ESTADO DO PARÁ   

PREFEITURA DE TERRA ALTA   

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   

P
ág

in
a6

3
 

No boletim anterior observou-se a incidência da COVID-19 de 9,09% na 
população de 0 a 19 anos. Neste boletim informamos que houve uma discreta 
elevação no número de casos nessa faixa etária correspondendo atualmente a 
10,07% do total de casos da COVID-19 confirmados.  
 

ATÉ O MOMENTO NÃO NOTIFICAMOS NENHUMA CASO SUSPEITO DE 

SINDROME INFLAMATORIA MULTISSISTEMICA PEDIÁTRICA (SIM-P) 

TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19  

 

Gráfico 4- Painel da Vacinação da COVID-19 no Município de Terra Alta. 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o início da vacinação contra a Covid-19 no município de 
TERRA ALTA no mês de janeiro de 2021 e o avanço lento dessa ação em todos os 
municípios paraenses, até o momento cerca de 15,31% da população terraltense 
acima de 18 anos esta vacinada, um percentual considerado discreto diante na 
necessidade de alcance de 80% da população para uma efetiva barreira contra a 
transmissão viral.  

Observamos que o público com maior percentual de vacinação COM DOSE 
ÚNICA OU SEGUNDA DOSE é 65 a 69 anos com 82,47 % da população 
considerada imunizada.  

 
CONSIDERAÇÕES:  

 

Obedecendo as Orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) o 

Estado do Pará lançou um programa de retomada das atividades econômicas e 

sociais que está atrelado a uma avaliação periódica do cenário epidemiológico 

divulgado pelos órgãos de saúde locais, ao avanço da vacinação e à aplicação 

de medidas de distanciamento controlado e de protocolos específicos para a 

reabertura.  
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Com a definição de uma classificação que orienta a reabertura para cada 

região de saúde foram apresentadas 5 (cinco) “bandeiras” as quais devem 

embasar os decretos municipais.  

Em avaliação as cinco bandeiras preestabelecidas hoje o estado do Pará 

momentaneamente encontra-se no Bandeiramento Verde– Risco BAIXO: 

definido pela capacidade hospitalar controlada e evolução da doença em fase 

decrescente, autorizando a liberação de atividades econômicas e sociais em caráter 

menos restritivo que as zonas anteriores.  

 

Os Municípios integrantes das Zonas 03, 04 e 05 (bandeiras amarela, verde e 

azul, respectivamente) adotarão medidas de distanciamento social controlado e a 

retomada gradual das atividades econômicas e sociais serão objeto de 

monitoramento contínuo, que permitirá a flexibilização paulatina dos setores, 

respeitados os protocolos previstos neste Decreto.  

 

Considerando a permanente circulação viral e ainda a baixa cobertura vacinal 

contra a Covid-19 no município de TERRA ALTA reforçamos a necessidade 

permanente da adoção de medidas sanitárias confirmadamente eficazes na 

queda da cadeia de transmissão por todos os órgãos da administração pública 

municipal e órgãos prestadores de serviços públicos e privados.  

 

O incentivo através das mídias de comunicação locais para adoção de 

medidas sanitárias pela população em geral, o acompanhamento sistemático 

dos novos casos e a agilidade nas ações de vacinação da população se fazem 

indispensável para que novas ondas de infecção não se desencadeiem.  

 

Alertamos que diante da autonomia da gestão municipal para se determinar 

medidas locais mais apropriadas para o enfrentamento da pandemia, devem sempre 

prevalecer as mais rígidas e restritivas medidas sanitárias, garantindo-se 

sempre a redução de riscos à saúde da população.  

 

Elaborado em: 09/08/2021  
Elaboração: Ellen Rose dos Santos Lima.  
Tec. da Vigilância em Saúde de Terra Alta 
Fonte: Sistema de Monitoramento COVID-19- SESPA/ Boletins Epidemiológicos 
municipais e LocalizaSus- Ministério da Saúde. 
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ANEXO IX 
 

PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A 
COVID-19. 

 
Quadro 2: Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para a 
vacinação contra a covid-19. 

Grupo de comorbidades Descrição 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes 

Pneumopatias crônicas 
graves 

Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença 
pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses 
pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar 
e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, 
internação prévia por crise asmática). 

Hipertensão Arterial 
Resistente (HAR) 

HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima 
das metas recomendadas com o uso de três ou mais 
anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses 
máximas preconizadas e toleradas, administradas com 
frequência, dosagem apropriada e comprovada adesão 
ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos 
antihipertensivos 

Hipertensão arterial estágio 
3 

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg 
independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) 
ou comorbidade 

Hipertensão arterial estágios 
1 e 2 com lesão em órgão-

alvo e/ou comorbidade 

PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 
90 e 109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo 
e/ou comorbidade 

Doenças cardiovasculares 

Insuficiência cardíaca (IC) 
IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou 
preservada; em estágios B, C ou D, independente de 
classe funcional da New York Heart Association 

Cor-pulmonale e 
Hipertensão pulmonar 

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou 
secundária 

Cardiopatia hipertensiva 
Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda 
ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção 
diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo) 

Síndromes coronarianas 
Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris 
estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do 
Miocárdio, outras) 

Valvopatias 

Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou 
sintomática ou com comprometimento miocárdico 
(estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou 
insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; 
estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) 
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Miocardiopatias e 
Pericardiopatias 

Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; 
pericardite crônica; cardiopatia reumática 

Doenças da Aorta, dos 
Grandes Vasos e Fístulas 

arteriovenosas 

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais 
grandes vasos 

Arritmias cardíacas 
Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou 
cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; e 
outras). 

Cardiopatias congênita no 
adulto 

Cardiopatias congênitas com repercussão 
hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência 
cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico. 

Próteses valvares e 
Dispositivos cardíacos 

implantados 

Portadores de próteses valvares biológicas ou 
mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-
passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, 
assistência circulatória de média e longa permanência). 

Doença cerebrovascular Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; 
ataque isquêmico transitório; demência vascular. 

Doença renal crônica Doença renal crônica, estágio 3 ou mais (taxa de filtração 
glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica. 

Imunossuprimidos 

Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula 
óssea; pessoas vivendo com HIV e CD4 10 mg/dia ou 
recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou 
ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de 
imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; 
pacientes oncológicos que realizaram tratamento 
quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; 
neoplasias hematológicas. 

Anemia falciforme Anemia falciforme 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 

Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C 

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base nas revisões de literatura contidas 
nas referências deste documento 
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ANEXO X 
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