


Protocolo de retorno às aulas presenciais

Mapeamento da 
situação local

✓ Saúde (realidade local)

✓ Serviços (transporte, 

alimentação, etc)

✓ Quadro de pessoal

✓ Infraestrutura das escolas

Pactuação

Autoridades de 

Saúde e Vigilância / 

Prefeito e outras

autoridades / 

Diretores de escolas

Plano de volta às
aulas presenciais

▪ Calendário escolar

▪ Plano de acolhimento

▪ Avaliação diagnóstica

▪ Reestruturação orçamentário-

financeira

▪ Comunicação

Implementação

▪ Definição de tarefas, 

responsáveis e prazos

▪ Monitoramento



Dados e análises da 
Secretaria de Saúde

e Vigilância
Sanitária / 

Documentos oficiais
locais e estaduais / 
Atos do Sistema de 

Ensino  

Mapeamento da situação local

Definições da 
Prefeitura / Regras
de funcionamento

do comércio e 
demais atividades

econômicas / 
Orientações do 

Sistema de Ensino ( 
sobre retorno e 

calendário)

Monitoramento: 

▪ atividades não
presenciais
desenvolvidas;

▪ atividades dos
profissionais do
magistério

Escuta às equipes
das escolas, famílas,
conselhos da área

da educação,
lideranças

comunitárias e 
religiosas

Levantamento:

• receitas e 
despesas na 
realidade atual

• contratos, 
convênios, termos
de parceria e 
foment

• Licitações



Autoridades
e Comunidade

Escolar

Prefeito, Saúde
e Vigilância

Equipe
Secretaria

Diretores de 
escola, 

professores e 
servidores

0401 02 03

Pactuação



Plano de volta às aulas



Reorganização do Calendário Escolar

Carga horária trabalhada

Calendário
Escolar

Carga
horáriaAntes da 

interrupção
das aulas

?

Durante a 
interrupção

das aulas

Conteúdo

Carga
horária

Carga
horária

Conteúdo

Conteúdo

Conteúdos trabalhados

Carga horária trabalhada

Conteúdos trabalhados

?

?
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05
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07
08

09

10 Recursos disponíveis

(financeiros, pedagógicos, 

pessoal)

Infraestrutura necessária

(transporte alimentação,

condições nas escolas)
Situação dos 

professores e 

servidores das escolas

Recursos pedagógicos e

tecnológicos a serem utilizados

Alternativas de 

organização

Validação do 

Calendário

Escolar

Normas sobre calendário

escolar para cada etapa e 

modalide

Carga horária

trabalhada durante a

interrupção

Carga horária a ser 

trabalhada

Carga horária

trabalhada antes 

da interrupção

NOVO 
CALENÁRIO 

2020

Reorganização do Calendário Escolar



Áreas Atividades Responsáveis Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Pedagógico ? ?

Administrativo ? ?

Orçamentário-
financeiro ? ?

Recursos
Humanos ? ?

Alimentação ? ?

Transporte ? ?

Monitoramento



Impacto emocional nos 

alunos, professores e 

servidores das escolas

Abandono e evasão 

escolar

Aprendizagem dos 

estudantes

Articulação dentro e fora 

da administração 

municipal

Comunicação com a 

Comunidade Escolar

Equipamentos de proteção 

e segurança, produtos de 

higiene e saúde

Preocupações




























