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Missão

Articular, mobilizar e integrar os 
dirigentes municipais de 
educação para construir e 
defender a educação pública 
com qualidade social. 

Associação civil, sem fins lucrativos, 
fundada em 10 de outubro de 1986.

O QUE É A UNDIME?



SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RETORNOS 
ÀS AULAS NA PERSPECTIVA DAS REDES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

Objetivos:

 inspirar e mobilizar os dirigentes responsáveis pela gestão das 5.568 
redes municipais de educação, das 27 redes estaduais e do Distrito Federal, 
e da rede federal;

 contribuir com o debate nacional e para a elaboração de documentos 
nacionais, estaduais e locais que sejam seguros e consistentes. 

“A vida é o nosso bem maior e a Educação é o instrumento de reconstrução e de 
transformação do nosso mundo e de nossas vidas para melhor, sempre!”



SUBSÍDIOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS DE RETORNOS 
ÀS AULAS NA PERSPECTIVA DAS REDES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

 A publicação reúne um conjunto de orientações e subsídios, devendo ser 
considerada como uma referência

 Cada rede municipal deve fazer suas reflexões, análises críticas e ajustes à 
sua realidade, garantindo, sempre, os direitos à vida, à saúde e à educação de 
todas as crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores em educação.



ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Constituir:

 Comissão Estadual de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 com 
representação dos municípios, por meio da seccional Undime, do estado, por meio da Secretaria 
Estadual, e demais setores envolvidos com o gerenciamento da pandemia da Covid-19

 Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19

 Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME)
ALGUMAS RESPONSABILIDADES

Articular com a Prefeitura Municipal para instituir a Comissão Municipal de Gerenciamento da 
Pandemia da Covid-19

Composição sugerida 
 I. Representante da Secretaria de Educação, que a presidirá 

 II. Representante da Secretaria de Saúde 

 III. Representante da Secretaria de Assistência Social ou equivalente 

 IV. Representante da Secretaria Municipal de Fazenda ou de Administração 

 V. Representante dos profissionais e trabalhadores de educação 

 VI. Representante dos estudantes da educação básica 

 VII. Representante do Conselho Municipal de Educação 

 VIII. Representante das Comissões Escolares 

 IX. Representante das escolas da rede estadual 

 X. Representante das escolas da rede privada



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) 
ALGUMAS RESPONSABILIDADES

 Discutir com as Comissões Escolares ações de acolhimento às crianças, estudantes, profissionais e 
trabalhadores em educação

 Monitorar o cumprimento das normas e dos protocolos estabelecidos pela Comissão Municipal, 
pelas escolas e centros de educação infantil e identificar possíveis dificuldades

 Garantir os equipamentos de segurança a todos os profissionais e trabalhadores da 
educação de escolas e centros de educação infantil

 Coordenar o processo de reorganização do currículo e dos projetos político-pedagógicos
das escolas e centros de educação infantil

 Levantar demandas para a formação de gestores, profissionais e trabalhadores da educação em 
diversas áreas temáticas 



COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19  - ALGUMAS RESPONSABILIDADES

Definir diretrizes e princípios para orientar os trabalhos da Comissão, entre os quais:

a) Garantia do direito à vida

b) Garantia do direito à educação

c) Importância do acolhimento ao receber a comunidade escolar

d) Preservação e valorização da relação e do vínculo professor-aluno

e) Garantia de recursos orçamentários extraordinários



COMISSÃO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19 - ALGUMAS RESPONSABILIDADES

 Articular, com municípios vizinhos e com a Comissão Estadual de Gerenciamento da 
Pandemia da Covid19, por meio da seccional da Undime no estado, a construção conjunta 
de um planejamento a partir do contexto microrregional

 Elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene, saúde e 
prevenção para o espaço escolar

 Elaborar o plano pedagógico de retorno às aulas, com cronograma de retorno



COMISSÕES ESCOLARES DE GERENCIAMENTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19 - ALGUMAS RESPONSABILIDADES

 Planejar as ações e as estratégias a serem realizadas no espaço escolar, conforme as 
orientações da Comissão Municipal, estabelecendo cronograma e prazos

 Monitorar a execução pela escola ou centro de educação infantil das orientações da 
Comissão Municipal

 Levantar informações sobre a situação epidemiológica da escola, do bairro, para 
repassar à Comissão Municipal

 Definir com a escola ações de acolhimento às crianças, estudantes, profissionais e 
trabalhadores em educação e famílias

 Verificar os resultados da avaliação diagnóstica e ações de recuperação



ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALGUMAS RESPONSABILIDADES

Executar os protocolos indicados pelas Comissões Municipal e Escolar, entre os quais:

 Promover ações de acolhimento às crianças, estudantes, profissionais, trabalhadores da 
educação e famílias

 Verificar diariamente a temperatura corporal das crianças e estudantes, profissionais e 
trabalhadores da educação

 Promover a limpeza e higienização de todos os espaços escolares, com atenção especial aos 
“pontos de contato” dos locais

 Instalar pias e lavatórios em áreas externas

 Demarcar as áreas de distanciamento social nos espaços físicos das escolas e dos centros de 
educação infantil



ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALGUMAS RESPONSABILIDADES

Executar os protocolos indicados pelas Comissões Municipal e Escolar, entre os quais:

 Organizar os espaços para oferta da alimentação escolar

 Manter as condições adequadas dos espaços escolares: salas de aula, berçários, fraldários, 
banheiros, corredores, lavatórios, refeitórios, bibliotecas, brinquedotecas

 Organizar o uso de materiais didáticos, brinquedos e jogos de modo a fim de evitar o 
compartilhamento

 Promover a discussão sobre a reformulação do projeto político-pedagógico da escola com a 
participação da comunidade escolar



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O processo de organização do retorno às aulas presenciais é extremamente 
complexo, exigindo que as decisões sejam tomadas de maneira conjunta e 
articulada, principalmente com a área da Saúde e da Assistência Social.

 A rotina da educação básica mudou e não será mais a mesma, mas é primordial 
que todos saibam e reconheçam que o “ano não está perdido”

Mobilize sua rede, dialogue, reflita sobre os caminhos necessários, planeje e execute planos de ação que 
garantam educação e qualidade de vida a todos!



YOUTUBE.COM/UNDIMENAC

TWITTER.COM/UNDIME

FACEBOOK.COM/UNDIMENACIONAL

INSTAGRAM.COM/UNDIMENACIONAL

SPOTIFY - CONTA AÍ, UNDIME!
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