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IDENTIFICAÇÃO: 
  

Duração Prevista: Indeterminada 

Público Alvo: Alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município de 

Campo Novo de Rondônia. 

Prefeito Municipal: Alexandre José Silvestre Dias. 

Secretário Municipal de Educação: Valdenice Domingos Ferreira. 

Auxiliares Pedagógicos: Isaias Alves Pinheiro; 

         Joaozinho dos Santos; 

      Oilson dos Santos Lima; 

      Beatriz de Oliveira Cardoso. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A suspenção das atividades presenciais, necessária para prevenção da pandemia 

da COVID-19, demostra uma ameaça à qualidade e equidade da educação, ao bem estar, 

e a proteção das crianças, podendo aprofundar a desigualdade social, visto que neste 

momento de isolamento social, a internet se torna o principal meio de acesso a 

informação, a cultura e ao lazer. Segundo dados do IBGE, em 2018, o percentual de 

domicílios que utilizavam a internet era de 83,2% na área urbana e 49,2% na área rural. 

Esses dados demostram que mesmo com todos os esforços aplicados pela Secretaria 

Municipal de Educação e escolas deste município, no envolvimento de servidores, 

alunos e pais, em prol do ensino aprendizagem dos discentes, as aulas presenciais são 

insubstituíveis em nosso município, que busca incansavelmente garantir ao alunado um 

ensino aprendizagem conforme o que preconiza a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Brasileira (LDB, nº 9394/96) em especial o artigo 3º e incisos. 

Considerando essa situação percebe-se a necessidade do retorno das aulas 

presenciais, o quanto antes possível, para garantir um menor impacto na vida escolar e 

social dos nossos alunos. No entanto, a reabertura exige coerência com as diretrizes 

gerais recomendadas pelos órgãos de saúde pública e vigilância sanitária, estando o 

retorno das aulas presenciais, condicionada a essas exigências para garantir a segurança 

das crianças e profissionais envolvidos no processo ensino aprendizagem. Desta forma a 

secretaria municipal de educação propõe o Plano de Retorno às aulas Presenciais pós 

Pandemia, com ações definidas para nortear as escolas deste município no que diz 

respeito aos procedimentos e ações a serem tomadas pelos gestores escolares. As 

escolas deverão adotar procedimentos pedagógicos, de higienização, de 

acompanhamento do bem estar dos alunos e servidores, orientações do uso do transporte 

escolar, e de adequações dos espaços físicos escolares, conforme ações preestabelecidas 

neste plano. 
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OBJETIVO GERAL: 

Nortear a implementação de procedimentos e ações que viabilizem o retorno das 

aulas presenciais pós-pandemia, que minimizem os riscos de contágio, aos envolvidos 

no processo ensino aprendizagem (alunos, pais, funcionários escolares e demais 

prestadores de serviços), ofertando condições de aprendizagem de qualidade. 

 AÇÕES DE RETORNO AS AULAS PÓS PANDEMIA. 

Ações Objetivos Específicos 

Pedagógico: 

- A equipe gestora da escola deverá fazer um 

mapeamento de identificação dos alunos e 

servidores do grupo de risco, de acordo com 

documentos prescritos por profissionais da 

saúde; 

- Os alunos identificados no grupo de risco 

continuarão a receber as atividades não 

presenciais da forma mais viável possível, 

sempre buscando uma parceria entre escola e 

família; 

- Os alunos retornarão de forma gradual, com 

um percentual diário seguro para manter o 

distanciamento recomendado pelas 

organizações de saúde; 

- A Equipe Gestora e professores, deverão 

elaborar um plano de atendimento, aos alunos 

que não tenham participado das atividades do 

regime especial, a fim de assegurar a cada um 

o direito à aprendizagem. 

- A Equipe Gestora deverá orientar os 

professores na reformulação dos seus 

planejamentos do ano para que reajustem 

- Identificar os alunos e servidores do 

grupo de risco; 

- Proporcionar um distanciamento social 

de acordo com as recomendações dos 

órgãos de saúde;  

- Proporcionar um ambiente seguro aos 

envolvidos no processo ensino 

aprendizagem, conforme recomendações 

dos órgãos de saúde;  

- Assegurar dentro do possível às 

recomendações das organizações de saúde, 

para evitar o contágio e a propagação da 

COVID19, no ambiente escolar; 

- Evitar o contato direto e indireto entre 

crianças; 

- Conscientizar alunos sobre as práticas de 

distanciamento social, higienização 

pessoal, uso de máscaras e outras práticas 

que evitem o contagio do COVID19; 
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as atividades previstas, a fim de priorizar 

a reposição dos objetos do 

conhecimento/conteúdos essenciais; 

- As Escolas serão orientadas a 

desenvolver avaliação diagnóstica, 

elaborada pelos professores por ano 

escolar, a partir dos conteúdos 

ministrados durante o período das aulas 

não presenciais, com o objetivo de 

identificar o nível de aprendizagem de 

cada estudante durante a realização das 

aulas não presenciais; 

- Cada Escolas será orientada a elaborar 

um Plano de Nivelamento de 

Conhecimento com oferta de atividades 

extra classe, dentro das possibilidades de 

cada escola, aos estudantes que 

apresentarem déficit de aprendizagem em 

relação aos objetos do 

conhecimento/conteúdos ministrados no 

período não presencial. 

- Será obrigatório o uso de máscaras a alunos 

e servidores em todos os ambientes da escola. 

-As crianças e servidores ao chegarem à 

escola devem lavar as mãos, com água e 

sabão ou devem realizar o uso de álcool em 

gel;  

- Recomenda-se que o atendimento da escola, 

seja restrito aos alunos, sendo atendida a 

comunidade a partir de agendamentos;  

- O atendimento aos pais e pessoas da 
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comunidade ocorrerá via e-mail, WhatsApp, 

telefone ou presencial, sendo essa ultima, 

mediante agendamento prévio. 

- Garantir o distanciamento recomendado 

pelas organizações de saúde entre alunos em 

qualquer ambiente da escola, dos pais na 

entrada e saída da escola;  

- Recomenda-se demarcação de 

distanciamento; 

- Alunos e servidores que forem identificados 

com suspeita de COVID-19 devem ser 

encaminhados imediatamente para o posto de 

saúde; 

- Os alunos que estiverem com suspeita de 

outras doenças não devem ir à escola, sendo 

de responsabilidade dos pais em procurar o 

posto de saúde; 

- As carteiras em sala de aula devem ser 

espaçadas de forma a manter o 

distanciamento recomendado pelas 

organizações de saúde; 

- Não serão recomendados trabalhos escolares 

para serem desenvolvidos em grupos fora da 

escola; 

- Sugere-se aulas corridas, a fim de evitar 

aglomerações nos intervalos de recreio; 

- As cadeiras e mesas dos alunos em sala de 

aula devem ser demarcadas para cada 

estudante, não podendo o aluno trocar com 

outro colega durante o período de aula; 

- As janelas e portas das salas de aula devem 

permanecer abertas, viabilizando a renovação 
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do ar; 

-As janelas das salas dos setores 

administrativos e pedagógicos devem 

permanecer abertas, viabilizando a renovação 

do ar. 

- Devem-se orientar os alunos a lavar as mãos 

ou higienizar com álcool em gel, antes de 

entrar na sala de aula; 

– Recomenda-se o uso individual de 

brinquedos e materiais em salas de aula e em 

outros espaços educativos, caso não seja 

possível, deverão ser higienizados a cada uso. 

- Os professores devem instruir os alunos a 

evitar a troca de objetos entre eles. 

-As quadras deverão ser utilizadas em 

horários diferenciados por cada turma e com 

atividades planejadas para respeitar o 

distanciamento social; 

– Excepcionalmente aos alunos da primeira 

etapa da Educação Infantil (0 a 3 anos) não 

serão obrigados a utilizar máscaras durante as 

aulas ou para acessar a escola. Deverão ser 

orientados, previamente, tanto pelas famílias 

e responsáveis, quanto pelos professores para 

que evitem o contato físico e mantenham o 

distanciamento recomendado pelas 

organizações de saúde;  

- Na hora da sesta, recomenda-se 1(um) 

colchão para cada criança e garantir sempre o 

uso do mesmo, separando os colchões uns dos 

outros e mantendo a posição dos pés e das 

cabeças alternadas, respeitando o 
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distanciamento recomendado pelos órgãos de 

saúde; 

- Privilegiar atividades que recorram a 

materiais mais facilmente higienizáveis, 

evitando aqueles que, pelas suas 

características, apresentem maior risco de 

contaminação; 

- Recomenda-se, na chegada e saída da 

creche, as crianças serem entregues/recebidas 

individualmente pelo colaborador à porta do 

estabelecimento, evitando, sempre que 

possível, a circulação dos pais ou 

responsáveis no interior da creche; 

- As chupetas e os bicos e mamadeira devem 

ser higienizados com água e sabão, levados 

em fervura, após serem utilizadas, quando for 

tocada ou cair no chão; 

-  As escolas deverão promover ações com 

objetivos de conscientização dos alunos 

quanto aos cuidados à prevenção e combate 

ao Novo Coronavírus; 

- Cabe ao diretor ou orientador escolar 

comunicar as autoridades de saúde do 

município, em casos relacionados a sintomas 

ou confirmação da Covid-19.  

- Os alunos e servidores que tiveram contato 

ou permaneceram no mesmo espaço com 

alguém confirmado positivo para Covid-19, 

deverá informar a escola e seguir orientações 

do órgão de saúde. 

- Alunos e servidores suspeitos de COVID-19 

deverão informar a escola e seguir 
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orientações do órgão de saúde municipal. 

- As escolas deverão evitar, dentro do 

possível, atividades coletivas e que 

necessitem de maior proximidade. 

- O aluno que comparecer a escola sem 

máscaras, ficará impedido de acessar a sala de 

aula e deve ser direcionado a um local 

adequado para aguardar o comparecimento do 

pai/responsável. 

- Recomenda-se evitar no retorno das aulas, a 

visita de prestadores de serviço nas escolas 

em horário de aula.  

- Excepcionalmente neste ano de 2020, fica 

suspensa a realização de atividades na escola 

em que possam gerar aglomerações, tais 

como, interclasse, aniversários, gincanas, 

dinâmicas em grupo, dentre outros. 

- Havendo a confirmação de casos positivos 

de COVID-19 em alunos ou servidores, as 

aulas deverão ser suspensas imediatamente 

para higienização e desinfecção do ambiente 

pelo órgão de saúde municipal.  

- Recomenda-se ações de acompanhamento 

psicológico aos alunos. 

- A Psicóloga deverá elaborar um plano de 

acompanhamento Psicológico aos alunos 

matriculados nas escolas da rede municipal de 

ensino. 

- Evitar qualquer decoração ou adornos que 

possam prejudicar a limpeza;  

Higienização dos Espaços Físicos: 
 

- Proporcionar um ambiente escolar 
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- Deverão ser higienizadas as mesas, cadeiras, 

pisos e portas diariamente a cada turno. 

- Garantir a higienização periódica dos 

banheiros de alunos e servidores; 

- Higienizar diariamente, a cada três (3) ou 

quatro (4) horas, se possível, todos os 

ambientes da unidade escolar, salas de aulas, 

pátio cobertos, quadra poliesportiva, 

biblioteca, sala dos professores, secretaria, 

sala da supervisão e orientação; 

- Superfícies que são tocadas por muitas 

pessoas regularmente (Balcão da secretaria, 

mobiliário escolar, grades, mesas de almoço, 

equipamentos esportivos, puxadores de 

portas) devem ser higienizadas no mínimo 02 

vezes por turno;  

- Recomenda-se não utilizar bebedouros com 

esguichos; 

- Os alunos, e demais servidores devem ser 

orientados a utilizar um copo individual para 

pegar água do bebedouro; 

- As mesas, as cadeiras, os computadores, os 

monitores e os telefones devem ser 

higienizados diariamente; 

- A escola, dentro do possível, deve 

disponibilizar kit de higienização em cada 

sala administrativa, pedagógicas e cozinha; 

- O servidor será orientado a higienizar os 

equipamentos compartilhados a cada uso; 

- As merendeiras devem obrigatoriamente 

utilizar luvas, toucas e máscaras; 

higienizado, seguro, evitando o contágio e 

a propagação do Novo Coronavírus. 
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-Recomenda-se a sinalização, a circulação 

interna, com fluxo determinado para a entrada 

e saída;  

- Permitir apenas a entrada de alunos que 

estiverem utilizando máscaras; 

- Reduzir o fluxo permanente de pessoas 

dentro do estabelecimento; 

- Disponibilizar na entrada do 

estabelecimento mesa e/ou totem com álcool 

em gel 70% e/ou lavatório com dispensador 

de sabonete liquido e papel toalha e/ou 

dispensador com álcool gel a 70% e/ou 

colaborador com borrifador de álcool em gel; 

- Realizar a higienização frequente, antes e 

após uso, dos fones, dos aparelhos de 

telefones, das mesas, e outros; 

- Recomenda-se sistematizar a limpeza local 

com desinfetante recomendados para piso e 

álcool 70% para demais superfícies, no 

mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme 

necessidade; 

- Intensificar a higienização dos sanitários 

existentes, quando o caso, sendo que o 

funcionário deverá utilizar os equipamentos 

de proteção apropriados; 

- Oferecer o álcool em gel 70% para os 

alunos higienizarem as mãos, antes e após, 

tocar em objetos de uso comum; 
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Medição da Temperatura Corpórea: 

– Alunos e servidores deverão ter a sua 

temperatura aferida, diariamente ao entrar na 

escola;  

– Os alunos e servidores que apresentarem 

temperatura superior aos níveis 

recomendados pela área de saúde, 37,5 ºC 

serão impedidos de acessar a sala de aula e 

orientados a procurar o posto de Saúde, em 

caso de crianças a orientação escolar deverá 

comunicar os pais/responsável; 

– Cada escola deverá estabelecer um local 

adequado, mantendo o distanciamento 

recomendado pelos órgãos de saúde, para que 

os alunos que apresentem sintomas de febre, 

ou temperatura superior a 37,5 ºC aguardem 

até a presença do pai/responsável. 

- Identificar alunos e servidores com 

alterações na temperatura corpórea; 

- Orientar alunos e servidores com 

alteração na temperatura corpórea a 

procurar o posto de saúde; 

Transporte: 

- Deverá ser garantido o distanciamento 

mínimo recomendado pelos órgãos de saúde 

entre os alunos dentro dos transportes 

escolares; 

- Recomenda - se que a temperatura do aluno 

seja medida, diariamente, pelo monitor, antes 

de entrar no transporte escolar; 

– Os alunos que apresentarem temperatura 

superior aos níveis recomendados pela área 

de saúde, 37,5ºC serão impedidos de acessar 

o transporte e o monitor do transporte deverá 

comunicar os pais/responsável; 

- O responsável pelo educando deverá 

acompanhar no ponto de ônibus a aferição da 

 - Proporcionar o distanciamento social 

dentro do transporte escolar; 

- Garantir a higienização adequada no 

transporte; 

- Proporcionar a higienização pessoal com 

álcool em gel e o uso de máscaras dentro 

do transporte escolar;  

- Proporcionar um ambiente seguro dentro 

do transporte escolar, de acordo com as 

recomendações dos órgãos de saúde; 
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temperatura do aluno. 

- As poltronas do transporte escolar devem 

ser higienizadas antes e depois de ser 

utilizadas pelos alunos; 

- Os alunos devem higienizar as mãos com 

álcool em gel antes de entrar no transporte 

escolar; 

- O uso de máscaras será obrigatório dentro 

do transporte escolar; 

- O aluno que estiver sem máscara será 

proibido de entrar no transporte escolar.  

Infraestrutura: 

- Recomenda-se a construção de lavabos na 

escola para alunos e servidores.  

- Recomenda-se as escolas estarem utilizando 

mais de uma forma de entrada e saída afim de 

diminuir aglomerações. 

- Proporcionar espaços de higienização aos 

alunos e servidores; 

Orientações Gerais: 

- Recomenda-se a diversificação da utilização 

dos espaços de aprendizagem com atividades 

pedagógicas, subdividindo as turmas em 

grupos menores; 

- Recomenda-se a substituição da biblioteca 

por espaços abertos para a realização de 

práticas de leitura e ou pesquisa. 

- Não cumprimentar as pessoas, com aperto 

de mão, abraços, beijos ou outro tipo de 

contato físico; 

- Recomenda- se o uso de cabelos presos e a 

retirada de todos os adornos como anéis, 

pulseiras, cordões, brincos e relógios por 

- Priorizar a realização de atividades com 

grupos menores de alunos; 

- Organizar o ambiente escolar de forma 

que minimize a utilização de espaços 

fechados e de pouca ventilação; 

- Evitar o contato direto entre pessoas; 
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parte dos servidores e alunos; 

Orçamento Para Execução do Plano: 

 Orçamento: -  12.361.0002.2009.0000, 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Material de 

Consumo, MDE 5% E 25% 

Orçamento:  - 12.361.0004.2030.0000, 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30, Material de 

Consumo, MDE 5% E 25% 

Orçamento: 10.122.0010.2241.0000 – 

Enfrentamento da Emergência ao COVID19, 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – 

Material de Consumo, Ficha: 527. 

Orçamento: - 12.361.0004.2040.000, 

Elemento de Despesa 3.3.50.43 – Subvenções 

Sociais, Ficha: 383 

 

- Aquisição de matérias de IPIs e de 

Limpeza pelo processo Nº. 1713/2020 

pregão eletrônico de registro de preços 

33/2020. A solicitar conforme necessidade 

devido o vencimento dos produtos. 

- Aquisição de medidor de temperatura 

digital termômetro pelo processo 

nº.1862/2020. (5.202,00) 

- Aquisição de Álcool Gel pelo processo 

nº.1862/2020. (4.486,10) 

- Aquisição de Dispense para Álcool Gel 

pelo processo nº.1862/2020. (765,60) 

- Aquisição de Mascaras em tecido pelo 

processo nº.1890/2020 (R$:14.248,85) 

- Envio recursos pelo Programa Prosfin, 

direto para as escolas conforme plano de 

manutenção para instalação de lavatórios. 

Comissão de Revisão e Acompanhamento 

do Plano. 

- A Secretaria Municipal de Educação 

nomeará, através de portaria,  representantes 

para compor a Comissão de Revisão e 

Acompanhamento do Plano neste ano de 

2021. 

- A Comissão de Revisão e Acompanhamento 

deste Plano deverá ser composta por 

representantes dos seguintes  seguimentos 

educacionais: - 02 representantes dos 

servidores, sendo um titular e um suplente; - 

02 Representantes de pais e alunos, um titular 

e um suplente; - 02 representantes da 

- Revisar as ações do plano de retorno às 

aulas presenciais; 

- Acompanhar a aplicação das ações do 

plano de retorno às aulas presenciais.   
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administração, sendo um titular e um 

suplente; - 02 representantes do conselho 

municipal de educação, sendo um titular e um 

suplente. - 02 representantes da secretaria 

municipal de educação, sendo um titular e um 

suplente. 02 representantes do conselho 

tutelar do município, sendo um titular e um 

suplente. 

- A Comissão de Revisão e Acompanhamento 

do Plano ficará responsável em revisar o 

plano, caso julgar necessário, e acompanhar a 

aplicação de suas ações no retorno presencial. 

- A Comissão deverá se reunir no mínimo 

uma  vez por mês para discutir as ações do 

plano.    

Anexos: 

Anexo I- Cronograma de reabertura das 

atividades presenciais; 

Anexo II - Quadro demonstrativo e Gráficos 

da Participação e rendimento nas aulas 

presenciais. 

Anexo III - Link de acesso aos seguintes 

documentos:  

 -Protocolo de Biossegurança para o Retorno 

das Atividades das Instituições de Ensino 

Federais, de julho de 2020. 

 - Nota Técnica Nº52/2020/AGEVISA-SCI. 

 - Nota Técnica Nº53/2020/AGEVISA-SCI. 

- TRANSPORTE ESCOLAR - Protocolo de 

Medida de Higienização e Prevenção no 

Combate ao Novo Coronavírus ( COVID19). 
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OBS: O retorno das aulas presenciais em 2021, estão condicionadas ao avanço do município nas 

fases de reabertura, conforme Decreto  N° 25.220,  de 10 de Julho de 2020, do Governo do Estado 

de Rondônia e/ou leis vigentes. 

 

REFERÊNCIAS: 

 
 Protocolo de Biossegurança para o Retorno das Atividades das Instituições de 

Ensino Federais, de julho de 2020. 

Plano de Retomada das Atividades – COVID 19, da Secretaria Municipal de 

Salvador;  

 Decreto Estadual Nº 24.979 de 26 de abril de 2020; 

Decreto n° 25049, de 14 de maio de 2020; 

Nota Técnica Nº52/2020/AGEVISA-SCI 

Nota Técnica Nº53/2020/AGEVISA-SCI 

Decreto N° 25.220, de 10 de julho de 2020 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-04/um-em-cada-quatro-

brasileiros-nao-tem-acesso-internet; 

Resolução Nº 004/2020 - CME/PMCN/RO; 

Decreto N° 221, DE 28 DE OUTUBRO DE 2020; 

Decreto Nº 034 de 29 de janeiro de 2021; 

Decreto Nº 038 de 04 de fevereiro de 2021; 

Decreto Nº 054 de 15 fevereiro de 2021; 

Decreto Nº 060 de 24 de fevereiro de 2021. 

 

                                                                                                                                  
 Alexandre José Silvestre Dias.                         Valdenice Domingos Ferreira.                

       Prefeito Municipal                                     Secretário Municipal de Educação 
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Anexo I 

CRONOGRAMA DE REABERTURA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE 

RONDONIA/RO 

Nº 

Ordem 

Grupo de Retorno  Descrição 

01 Equipe de Técnicos (Zeladoras, merendeiras 

e agentes de gestão escolar);  

Ações a serem 

desenvolvidas nos 

primeiros 

30(trinta) dias de 

retorno. 

Período em que a escola estará fazendo a higienização de todos os ambientes.  

Momento também destinado à capacitação dos servidores deste setor para 

lidar com a nova realidade. 

   

02 Equipe de Professores, Supervisores e 

Orientadores;  

Período em que os professores estarão sendo capacitados para lidar com a 

nova realidade e planejamentos para o recebimento dos alunos na forma 

presencial.  

 

03 Pais  Período em que será trabalhado com os pais, orientando-os através de 

reuniões informativas e palestras sobre a nova realidade enfrentada no âmbito 

educacional. 

  

04 Alunos Ações a serem 

desenvolvidas nos 

primeiros 15 

(quinze) dias. (com 

alunos) 

- Nesta fase do retorno, a escola receberá 20% ou no máximo 06(seis) alunos 

por turma, não sendo contabilizados os alunos do grupo de risco. 

- Os alunos do grupo de risco continuarão fazendo atividades não presenciais; 

- O professor fará diagnóstico dos alunos, buscando identificar aqueles com 

menor rendimento no período pandêmico. 

- Nesta etapa os alunos permanecerão duas horas e trinta minutos diários na 

escola;  

- Identificado os alunos com menor rendimento no período pandêmico, o 

professor (a) lotado em turmas acima de 20 alunos, formará três subgrupos, 

sendo dois com 40% e um com 20% dos alunos. O grupo de menor 

percentual será formado pelos alunos que tiveram melhor rendimento no 

período pandêmico. Os professores lotados em turmas com número inferior a 

20 alunos formarão apenas dois subgrupos, um com 60% dos alunos (alunos 

de menor rendimento) e o outro com 40% dos alunos.   

05 Aluno Ações a serem - Nesta faze do retorno presencial, as escolas receberão os alunos de forma 
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desenvolvidas na 

segunda quinzena 

do retorno. com a 

presença dos 

alunos na escola. 

escalonada, sendo dois subgrupos de 40% e um de 20% para as escolas com 

turmas de 20 alunos acima; Os grupos contendo 40% (alunos com menor 

rendimento nas atividades não presenciais) virão duas vezes por semana, já o 

grupo com 20%(alunos com maior rendimento nas atividades não presencial) 

virá uma vez por semana; 

- Os alunos do grupo de risco continuarão fazendo atividades não presenciais; 

- O professor juntamente com a orientação escolar reorganizarão as turmas 

formando três subgrupos, sendo um dos alunos do grupo de risco e dois dos 

demais alunos (deste ultimo, contendo 50% dos alunos em cada grupo); 

- Nesta etapa os alunos permanecerão três horas diárias na escola.                    

06 Alunos Ações a serem 

desenvolvidas na 

terceira quinzena 

de retorno. (com 

alunos) 

- Nesta faze a escola receberá três subgrupos dos alunos de forma escalonada, 

sendo que os alunos fora do grupo de risco formarão dois grupos com 50%, e 

um grupo com os alunos do grupo de risco; 

 - Nesta etapa, os alunos do grupo de risco virão uma vez por semana, os 

demais duas vezes; 

 - Nesta etapa, os pais poderão acompanhar os filhos do grupo de risco, sendo 

no máximo um responsável por aluno.  

- Nesta etapa os alunos fora do grupo de risco permanecerão 3h30min diária 

e os alunos do grupo de risco permanecerão 02h na escola;  

     

07 Alunos Ações a serem 

desenvolvidas a 

partir da quarta 

quinzena do 

retorno. (com 

alunos) 

- Ultima fase: 

-Nesta faze a escola receberá três subgrupos dos alunos de forma escalonada, 

sendo que os alunos fora do grupo de risco formarão dois grupos com 50% 

cada e um grupo com os alunos do grupo de risco; 

 - Nesta etapa, os alunos do grupo de risco virão uma vez por semana, os 

demais duas vezes; 

 - Nesta etapa, os pais poderão acompanhar os filhos do grupo de risco, sendo 

no máximo um responsável por aluno.  

- Nesta etapa os alunos fora do grupo de risco permanecerão 3h30min diária 

e os alunos do grupo de risco permanecerão 03h na escola;  

 

OBS: As ações deste anexo I estão condicionadas ao avanço do município nas fases de reabertura, conforme Decreto  N° 25.220,  de 10 de Julho de 2020, do 

governo do Estado de Rondônia e/ou leis vigentes.  
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Anexo II 

Quadro Demonstrativo e Gráficos da Participação e Rendimento nas aulas não Presenciais de 2020. 

Nome Escola Nº total de alunos 

atendidos em 

2020 

Alunos reprovados 

em 2020 

Alunos desistente 

em 2020 

Alunos transferidos Alunos aprovados em 

2020 

E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo 571   31 540 

E.M.E.I.F. Nova Floresta 66   09 57 

C.E.M.E.I. Paulo Coelho 91  15 02 74 

E.M.E.I.F. Tancredo Neves  133    133 

E.M.E.I.F. Rio Branco 256 10  28 215 

E.M.E.I.F. 7 de Setembro.  399 01   398 

Total 1516 11 15 70 1417 

 

 

94% 

1% 

4%  1% 

Gráfico Demostrativo da Participação e 
Rendimento nas Aulos não Presenciais de 2020 

Aprovados Desistente Transferido Reprovado
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Anexo III 

Link de acesso aos seguintes documentos: 

 -Protocolo de Biossegurança para o Retorno das Atividades das Instituições de Ensino Federais, de julho de 2020; https://www.gov.br/mec/pt-

br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf 

 - Nota Técnica Nº52/2020/AGEVISA-SCI; http://www.rondonia.ro.gov.br/covid-19/institucional/notas-tecnicas/ 

 - Nota Técnica Nº53/2020/AGEVISA-SCI; http://www.rondonia.ro.gov.br/covid-19/institucional/notas-tecnicas/ 

 

  

https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf
https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-1/coronavirus/CARTILHAPROTOCOLODEBIOSSEGURANAR101.pdf
http://www.rondonia.ro.gov.br/covid-19/institucional/notas-tecnicas/
http://www.rondonia.ro.gov.br/covid-19/institucional/notas-tecnicas/

