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INSTRUÇÃO NORMATIVA 003/2021 

 

Dispõe sobre o retorno das aulas da 
REDE MUNICIPAL DE FORMA 
HIBRIDA. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, no uso de suas 
atribuições legais e;  

Considerando que uma das principais medidas para conter a disseminação do 
novo Coronavirus é o isolamento e o distanciamento social, conforme 
orientação das autoridades sanitárias. 

Considerando que a LDBEN  9394/96 no Art.23 § 2º, prevê a competência 
do respectivo Sistema de Ensino para a definição do Calendário Escolar, 
adequando-  as peculiaridades locais. Sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar, inclusive por questões climáticas e 
econômicas, garantindo a obrigatoriedade do cumprimento do Art. 24, inciso I. 

Considerando que, no dia 11 de março de 2020, a organização Mundial de 
Saúde declarou como pandemia a infecção humana pelo COVID-19. 

Considerando a Portaria nº 188/ GM/MS de 04 de fevereiro de 2020 que 
declara Emergência em saúde pública de Importância Nacional, em razão da 
infecção humana pelo COVID-19 

Considerando a autonomia dos Sistemas de Ensino para deliberarem quanto 
a questões operacionais relativas ao calendário anual das instituições 
escolares, desde que assegurada a carga horaria mínima de 800(oitocentas) 
horas, 1distribuídas em 204 (duzentos e quatro) dias letivos de efetivo trabalho 
escolar, pelo estudante da Educação Básica e suas modalidades, conforme o 
Art.24 da LDBEN 9.394/96. 

Considerando que a Pandemia Provocada pelo COVID-19, neste período, 
mobiliza o órgão normativo para regulamentar, de forma excepcional e 
temporária, as atividades letivas.  
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Considerando que as ações a serem implementadas devem zelar pela 
preservação da dignidade das pessoas e dos direitos humanos, pelo respeito à 
intimidade e à vida privada e pela necessidade, adequação, razoabilidade e 
proporcionalidade de tais medidas imediatas visando a contenção da 
propagação do novo Coronavirus e objetivando a proteção da coletividade. 

Considerando que o desenvolvimento do efetivo trabalho escolar por meio de 
atividades não presenciais é uma das possibilidades para reduzir a reposição 
de carga horária presencial ao final da situação de emergência e permitir que 
os estudantes mantenham uma rotina básica de atividades escolares mesmo 
afastados do ambiente físico da escola; 

Considerando que o Calendário Escolar das Escolas da Rede Municipal de 
Ensino tem previsão de início no dia 01/03/2021; 

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar que para que o retorno as aulas ocorra de maneira segura, 
seguindo os protocolos da Secretaria de Saúde e visando à prevenção do 
Coronavirus, cada unidade escolar deverá se pautar nas seguintes orientações: 

I. No mês de MARÇO, ABRIL e até 17 DE MAIO as aulas ocorrerão de 
forma não presencial para educação infantil, anos iniciais e anos 
finais do ensino fundamental, ficando a critério da unidade escolar 
realizar reuniões presenciais por turmas na unidade para 
apresentação. 

II. No mês de maio ocorrerá o retorno das aulas de forma HIBRIDA (O 
ensino híbrido é a modalidade de ensino que combina práticas 
presenciais e remotas), das crianças de 04(quatro), 05(cinco) . do 1º 
ao 9º ano da Rede MUNICIPAL de forma escalonado por turmas, 
alunos, ou salas conforme organização de cada unidade escolar. 

III. As crianças de 02,(dois) 03 (três) anos terão somente atividades não 
presenciais a partir do início do ano letivo, só retornando atividades 
presenciais após toda equipe dos Profissionais da Educação das 
CMEIS receberem a vacina; (Devido os mesmo serem 
assintomáticas podendo contaminar os professores ou demais 
funcionários das CEMEIS)  
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ART.2º As escolas localizadas no campo terão autonomia para iniciar o ano 
letivo escalonado conforme realidade local. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO :Cada unidade escolar deverá fazer seu protocolo e 
apresentar ao comitê da saúde e Conselho Municipal de Educação, em razão 
das especificidades estruturais de cada local. 

 

ART.3º CABE AO DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR: 

I. Providenciar os espaços para aulas, organizando de acordo com a realidade 
da unidade de ensino o retorno de alunos de modo presencial, podendo ser de 
escalonagem por turmas em espaço aberto e ventilado, ou de grupos de alunos 
por sala de acordo com metragens para ocupação dos estudantes (no mínimo 
2 metros de uma carteira para outra); 

II. Organizar horários alternados para entrada e saída dos alunos, evitando 
aglomeração no portão e corredor; 

III. Providenciar álcool e sabão para higienização das mãos e pias para que 
lavem as mãos; 

IV. Providenciar termômetro na entrada do portão para aferir temperatura de 
todos que adentrarem na unidade escolar, se houver febre (temperatura maior 
que 37,0°C), o aluno deverá ser encaminhado aos responsáveis, que deverão 
levar o mesmo a unidade de saúde do seu bairro, caso seja um servidor, será 
dispensado imediatamente para ir à sua unidade de saúde; 

V. Proibir a entrada de qualquer pessoa que não seja aluno ou servidor na 
unidade escolar; 

VI. Limitar a quantidade de pessoas por ambiente 

VII. Orientar as auxiliares de serviços gerais quanto ao distanciamento e 
higienização das carteiras, banheiros, e todos os espaços escolares; 

VIII. Manter atualizados grupo de WhatsApp das turmas (um gestor por grupo 
de preferência); 
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IX. Agendar com professor, se caso o responsável solicitar falar com o mesmo; 

X. Providenciar termo de autorização e recolher a assinatura em que o 
responsável aceita que o aluno retorne às aulas presenciais (Hibrida); 

XI. Organizar os alunos das escolas nos campos para que sejam distribuídos 
de forma a não aglomerar no transporte escolar. 

 

ART.4º CABE AO PROFESSOR 

I. Deverá cumprir carga horária mínima de 25 horas semanais na unidade 
escolar; 

II. Trazer sua garrafa de água; 

III. Manter o distanciamento entre os profissionais da Educação; 

IV. Agendar o uso de equipamentos para desenvolver as atividades 
pedagógicas; 

V. Manter portas e janelas abertas nas salas de aula para máxima ventilação 
natural em todos os ambientes; 

VI. Usar equipamentos de segurança, máscara, jalecos, etc.; 

VII. Manter o álcool a disposição na mesa dos professores e sempre lembrar os 
alunos quanto a higienização das mãos; 

VIII. Zelar para que os alunos sempre estejam usando as máscaras 
corretamente; 

IX. Providenciar pastas dos alunos com as apostilas a serem entregues de 
modo visível aos alunos, para que os mesmos a retirem sem manuseio do 
professor; 

X. Manter distanciamento Físico de no mínimo 1.5 (um metro e meio) de cada 
aluno; 
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XI. Estar ciente que às aulas presenciais e aulas não presenciais acontecerão 
simultaneamente para os alunos que optarem pelo isolamento social e/ou 
estarem inseridos no grupo de risco; 

 

ART.5º CABE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

I. Garantir rotinas firmes e permanentes a cada mudança de turno, com 
limpeza dos espaços físicos; 

II. Higienizar os banheiros e lavatórios antes da abertura, após o fechamento e, 
no mínimo, a cada três horas; 

III. Os dispensadores de água devem ser higienizados com álcool a 70% a 
cada 2 horas ou quando necessário; 

IV. Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos, 
mesas, cadeiras, teclados, computadores, copiadoras, telefones e todas as 
superfícies metálicas constantemente com solução alcoólica líquida a 70%; 

V. Realizar a limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios, salas e 
outros) com solução desinfetante regularmente, utilizando-se produtos à base 
de cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquido a 70% ou outro 
desinfetante de uso geral; 

VI. As lixeiras nas salas de aula, nos banheiros e demais espaços devem ser 
esvaziadas antes de serem completamente cheias e pelo menos três vezes por 
dia; 

VII. Utilizar apenas os brinquedos da escola, não sendo permitida a entrada de 
brinquedos levados pelos alunos, devendo ser esclarecido aos pais a 
importância de não enviarem esses itens para a escola; 

VIII. Colocar no chão, ao longo dos espaços da escola, marcações 
relacionadas à distância de 1,5 metros; 

XII. Reduzir o tempo dos alunos nas áreas comuns da instituição para evitar 
aglomerações, garantindo a distância mínima de 1,5 m metros entre eles; 
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XIII. Auxiliar os alunos que não conseguem higienizar suas mãos, utilizando 
equipamentos de segurança; 

XIV. Orientar que a tampa do vaso sanitário seja fechada antes do 
acionamento da descarga; 

XV. Realizar as refeições nas salas de aula em vez de utilizar o refeitório ou 
escalonar o uso do mesmo; 

 

ART.6º CABE AOS ALUNOS 

I. Levar garrafa com água de casa para evitar o uso comunitário do bebedouro; 

II  Usar máscaras de modo correto; 

III. Trazer outra máscara para trocar a cada 3 horas; 

IV. Trazer sacolinhas onde possam colocar a máscara usada e que não tenha 
contato com outros objetos da mochila; 

V. Trazer de casa todo o material necessário, pois não é recomendado o 
empréstimo de material 

VI. Permanecer sentado na sua carteira evitando a circulação. 

 

ART.7º CABE AOS PAIS OU RESPONSÁVEL 

I. Não entrar na unidade e aguarde em local aberto. Caso queira conversar 
com o (a) professor (a), agendaremos um horário; 

II. Buscar o filho sempre no horário estipulado pela escola; 

III. Não enviar alunos que tiverem problemas respiratórios, de imunidade e/ou 
residem com idosos ou familiares, considerados do grupo de risco; 

IV. Assinar termo em que aceita que o(a) filho(a) retorne às aulas 
presenciais;(Hibrida) 
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V. Não enviar alunos com sintomas gripais ou problemas intestinais; 

                             

                        AS TÉCNICAS DE ALIMENTAÇÃO 

ART.8º Cuidados necessários para minimizar o risco de transmissão do 
covid19 no transporte, recebimento e armazenamento dos alimentos. Sendo 
necessário: 

I. Intensificar a atenção e o cuidado no cumprimento das boas práticas de 
manipulação de alimentos; 

II. Criar rotinas de higienização da merenda escolar recebida, como lavagem e 
desinfecção de suas embalagens; 

III. Realizar as refeições nas salas de aula em vez de utilizar o refeitório ou 
escalonar o uso do refeitório; 

IV. Diminuir o número de alunos por mesa e separá-las adequadamente; 

V. Oferecer os talheres diretamente, evitando deixá-los disponíveis para 
pegarem por conta própria; 

VI. Utilizar um recipiente com água sanitária e sabão para que os alunos 
coloquem os utensílios usados; 

VII. Aumentar a ventilação do ambiente alimentar; 

VIII. Dispor de instalações adequadas e acessíveis para a lavagem das mãos, 
com o fornecimento de equipamentos de proteção individual, quando 
necessário; 

IX. Utilizar toucas e máscaras nas atividades que envolvam a preparação e 
entrega de alimentos; 

X. Proibir a entrada de pessoas externas, como entregadores, no local de 
manipulação dos alimentos; 
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ART.9º CABE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (linha 
própria ou privada) 

I.  Desinfetar instalações e superfícies de forma adequada; 

II. Comunicar os pais e alunos sobre as medidas adotadas para evitar a 
propagação do vírus; 

III. Realizar a aferição de temperatura de todos os alunos antes de ingressar no 
ônibus escolar, ficando vedado o embarque daqueles que registrarem 
temperatura superior a 37ºC (Caso se constate alunos (as) com estado febril 
ou estado gripal não embarcar no ônibus, o motorista deverá orientar os pais e 
alunos (as) a procurarem o sistema de saúde, bem como comunicar, 
imediatamente, a Direção da escola na qual os (as) alunos (as) estejam 
matriculados para que sejam adotadas as providências cabíveis); 

IV. Garantir o distanciamento de no mínimo 02 (dois) metros entre os alunos no 
momento do embarque e desembarque (No momento do desembarque, por 
exemplo, recomenda-se que seja realizado em pequenos grupos, evitando, 
assim, aglomerações); 

V. Garantir o distanciamento dos alunos no interior do veículo durante toda a 
viagem, sendo vedado transportar alunos além da capacidade de assentos 
demarcados; 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES 

ART.10º. Cabe aos motoristas de todos os ônibus escolares manterem a 
limpeza e desinfecção: 

I. As superfícies freqüentemente tocadas (como, corrimãos, barras de apoio 
,assentos, manoplas de câmbios, volantes, etc.) deverão ser limpas a cada 02 
(duas) horas ou quando houver sujidade visível; 

II. A limpeza mecânica dos veículos (interna e externa) para remoção de 
microrganismos, sujeiras e impurezas das superfícies, seguida de desinfecção 
(uso de produtos químicos para matar microrganismos em superfícies) deverão 
ser realizadas ao fim de cada turno de trabalho; 
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III. Os veículos deverão, sempre que possível, trafegar com as janelas abertas, 
mantendo, dessa forma, a ventilação e circulação do ar; 

IV. As empresas e os diretores deverão disponibilizar, em todos os ônibus, 
dispositivos de distribuição de álcool em gel 70%; 

V. Deverão ser fixados na parte exterior dos para-brisas dos ônibus, adesivo 
que informe a obrigatoriedade do uso de máscara, como condição para o 
embarque; 

VI. Colocar lixeira para coletar todo o tipo de lixo que pode ser produzido 
durante a utilização do transporte, mas deve ser esvaziado diariamente para 
não acumular lenços de papel usados e outros materiais que podem conter o 
Coronavirus; 

   A equipe da Secretaria de Educação, mediante a Coordenadoria Pedagógica 
irá dar o suporte necessário para as Unidades em suas particularidades e 
necessidades. 

Art. 11º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE. 

Nossa Senhora do Livramento, 01 de MARÇO de 2021. 

 

 

Prof°. Maria Auxiliadora da Silva Cunha 
Secretária Municipal de Educação e Esporte  
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