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ara rede municipal de ensino de Juiz de Fora,

tomando como documento base o Protocolo 

Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino 

Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19 no 

Município de Juiz de Fora, publicado no dia 18 de maio 

de 2021 pela Secretaria de Saúde, elaboramos a 

primeira versão do Documento Orientador para a 

Retomada das Aulas Presenciais nas Instituições da 

Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora. A  

expectativa é de que ele respalde a organização do 

trabalho desenvolvido em cada instituição de ensino 

municipal para o retorno às aulas presenciais.

Em uma perspectiva de trabalho dialógico, 

compreendemos que uma polít ica pública 

educacional, a qual se anuncia democrática, demanda 

uma cooperação entre dimensões gestoras, que, em 

comunhão, formam a seguinte tríade:

SE

PJF

ESCOLA

(ANEXO 1)



o âmbito da PJF, dentre as ações de sua responsabilização quanto ao trabalho em prol da política educacional de retorno às 

aulas presenciais, destacamos o Grupo de Trabalho para encaminhamentos relativos à situação da educação no ano de 2021 na 

esfera do município de Juiz de Fora, o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino Presenciais no Contexto da Pandemia 

da Covid-19 no Município de Juiz de Fora, a Contratação de Professores junto ao DPPI/SE e o Programa de Vacinação para 

profissionais da educação na ativa.

Em relação às ações sob a responsabilidade da SE, destacamos as visitas realizadas pelo DEIN a todas as escolas para a 

orientação quanto ao uso da verba do PNE Emergencial. Nos meses de maio e junho, a Secretária de Educação, professora Nádia 

Ribas, tem realizado visitas às unidades de ensino, objetivando visualizar as adaptações físicas viabilizadas pelo PNE Emergencial, 

bem como acolher as demandas prioritárias de cada instituição. Na sequência, os departamentos pedagógicos, constituídos pelo DEI, 

DEF, DIAE e DPPF, estão se reunindo com as equipes diretivas para dialogar sobre o Plano de Trabalho e o Plano de Retorno das 

instituições.

Ressaltamos, ainda, a elaboração da Proposta Curricular de 2021; a articulação com a Secretaria de Saúde para o 

planejamento e o acompanhamento do retorno; o diálogo com a Dra. Sandra Tibiriçá e com a Dra. Damaris Maranhão para a 

orientação do Plano de Retorno; os encontros com as escolas (por região) para discussão das condições de cada instituição e as 

ações formativas metodológicas, tecnológicas e pedagógicas relacionadas ao ensino remoto e ao retorno presencial.



uanto às ações de responsabilidade de cada instituição escolar, de posse do Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de 

Ensino Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Município de Juiz de Fora, deste Documento Orientador Geral e do 

documento "Orientações para retorno gradual às atividades presenciais nas instituições de Educação Infantil do município de Juiz de 

Fora, ampliam-se as condições: para um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, tendo em vista a reestruturação da rede 

física e a compra de insumos; para a reorganização do quadro de profissionais que atuam em cada instituição; para a articulação com 

a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da escola, caso tenha; para a constituição de uma comissão local para monitoramento 

e acompanhamento das condições de segurança sanitária; e, assim, viabilizar a necessária revisão do Projeto Político-Pedagógico.

Importante enfatizar a necessidade de diálogo permanente com o Colegiado Escolar, objetivando o monitoramento e o 

acompanhamento das ações realizadas pelo Poder Público, entidades mantenedoras e/ou instituições parceiras.

No âmbito escolar, em linhas gerais, tomando a instituição de ensino como cogestora das políticas educacionais, ressaltamos 

o protagonismo de seus diferentes atores no processo de implementação das ações.

.

ESCOLA

Profissionais

de Apoio

Equipe 

Diretiva

Equipe 

Pedagógica

Famílias e Estudantes



  ilustração na página anterior nos remete a uma bússola, instrumento considerado como uma das maiores invenções da 

humanidade. Entendemos a representatividade da bússola como a indicação de um caminho comum a seguir: a garantia dos direitos de 

aprendizagem dos estudantes da rede municipal de ensino. Entendemos que assim como permitiu e facilitou a exploração do Novo 

Mundo, na época das grandes navegações, a bússola é um instrumento bastante propício nesse contexto de excepcionalidade que revela 

o inédito viável, instituindo um “novo tempo” escolar. 

Faz-se mister ressaltar, nesse “novo tempo”, o papel da equipe diretiva como referência tanto na dimensão administrativa quanto 

pedagógica. Entendemos que cabe a ela o planejamento capaz de potencializar as condições para que os processos pedagógicos e 

administrativos aconteçam de forma ordenada e harmônica. Nesses termos, à equipe diretiva concerne a coordenação do trabalho 

escolar em suas dimensões política, pedagógica, administrativa, pessoal e relacional, construindo em diálogo a “nova” cultura 

organizacional junto à comunidade escolar, corresponsabilizando todos os profissionais da instituição no processo ensino e 

aprendizagem. 

Quanto à equipe pedagógica, evidencia-se a atuação em sintonia com o Projeto Político-Pedagógico, propondo e identificando as 

necessidades de desenvolvimento intelectual, físico, emocional, social e cultural, fomentando oportunidades de aprendizagens aos 

discentes. Reconhecendo as professoras e os professores como os principais mediadores do conhecimento, ressalta-se seu importante 

papel na colaboração direta com a equipe diretiva no encaminhamento de projetos e na realização de práticas que extrapolem a sala de 

aula. 

Quanto aos profissionais de apoio no “novo tempo” escolar, entendemos que, mais do que nunca, a realização de suas funções se 

faz como um ato político, pedagógico e de boniteza. Desse modo, o cuidado com a limpeza e com a preparação dos alimentos não ocorre 

de forma isolada do cuidado com cada ente da comunidade escolar. 



, por último, mas não menos importante para a escola do “novo tempo”, é a exigência do fortalecimento para que o caminho seja 

trilhado, ainda mais, em conjunto com a família e estudantes, cabendo a estes se fazerem presentes de forma integral no processo 

educacional, de modo que também assumam o protagonismo educacional.

Por tudo, a partir de uma análise cuidadosa, percebe-se a fundamental e complexa articulação das instâncias gestoras, 

objetivando que o modelo de ensino híbrido da nossa rede anuncie, mais uma vez, a nossa capacidade de reinvenção diante do 

compromisso da garantia do direito à aprendizagem de todos os estudantes.

Sigamos fortalecendo a perspectiva freireana de “Anunciar: tempo de cuidar, aprender e transformar”.

Secretaria de Educação

Setembro de 2021.

E



No novo tempo, apesar dos castigos
Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos

Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer

No novo tempo, apesar dos perigos
Da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta

Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver

Pra que nossa esperança seja mais que a vingança
Seja sempre um caminho que se deixa de herança

No novo tempo, apesar dos castigos
De toda fadiga, de toda injustiça, estamos na briga

Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer

No novo tempo, apesar dos perigos
De todos os pecados, de todos enganos, estamos marcados

Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver
No novo tempo, apesar dos castigos

Estamos em cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas

Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer
No novo tempo, apesar dos perigos

A gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça.

Ivan Lins, 1979. 
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A Covid-19 pode apresentar sinais clínicos e sintomas que variam entre leves e graves. 

Os indicativos de que a doença está 

assumindo uma forma mais grave são: 

. persistência e aumento da febre e/ou da 

tosse; 

. aumento da frequência respiratória;  

falta de ar; 

. dor no peito ao respirar; 

. confusão mental;

.  ou presença de cor azulada na face 

e/ou nos lábios (indicativo de falta de 

oxigênio).

tempo de cuidar, aprender e transformar

Segundo o Centers for Disease and 
prevention (2020), os sintomas mais 
observados são:

. febre (temperatura > 37,5º C) ou calafrios;

. dor de garganta;

. tosse;

. fadiga;

. perda de paladar ou de olfato;

. dor muscular;

. falta de ar ou dificuldade de respirar;

. congestão nasal ou coriza;

. diarreia.
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Dentre os muitos limites e lacunas ainda comuns sobre a doença COVID-19, sabe-se, até o

momento, que a maioria dos casos de infecção é mais grave para a população adulta. 

Em geral, as crianças estão sendo poupadas das formas graves da doença, já que há evid ncias 

de que são raros os casos de hospitalização e óbitos em menores de 10 anos de idade.

ê

GRAVE 3%

MODERADO 
46%

LEVE 36%

ASSINTOMÁTICO
15%

Moderado

Leve

Assintomático

Grave

Fonte: Souza, et al, 2020.
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Contato com objetos

ou superfícies

contaminadas

Gotículas

produzidas por

indivíduos infectados 

Contato físico com

pessoa contaminada

14

tempo de cuidar, aprender e transformar



15

tempo de cuidar, aprender e transformar



0,9 metro

(mínimo)

. Tecido

. Cirúrgica (descartável)

. PFF2 ou N95

. Lavagem frequente 
com água e sabão;

. Álcool em gel  70%a

16
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Observação: O uso de máscara não é obrigatório para criança com idade inferior a 2 anos, para estudantes com

restrições de saúde ou amparados pelo art.11, § 2º do Decreto nº 14.400, de 15 de março de 2021.
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. Máscara de tecido: trocar quando estiver úmida e lavar com água e sabão 

neutro. Depois de seca, passar com ferro.



Disponibilizar pias

com água e sabão.

Disponibilizar álcool

em gel 70%.

18
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* OBS.: A organização do retorno às aulas presenciais 

deve seguir as indicações do ANEXO 2.
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Para garantir o distanciamento físico, faz-se necessária
a divisão dos estudantes em grupos pequenos, "bolhas",
que se alternam entre as atividades presencial e remota, 
configurando o ensino híbrido.
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As "bolhas" serão organizadas de 
acordo com o total de estudantes 
nas turmas.

As "bolhas" serão formadas por 
grupos fixos de estudantes.
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Organizar o horário da entrada e da

saída com marcações de espaçamento

no chão para todas as turmas.

Manter o máximo de distanciamento

linear entre os estudantes na sala de aula.

tempo de cuidar, aprender e transformar



Adaptar espaços mais amplos
e arejados que possam ser
usados como salas de aula.
Atividades ao ar livre devem ser
priorizadas sempre que possível.

Higienizar as mãos

antes e depois do uso de

equipamentos compartilhados.

Restringir a entrada de visitantes.

Oferecer diversos locais para
lavagem das mãos com água 
e sabão e/ou álcool em gel 70%. 

23
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 Higienizar, frequentemente, os 
recintos e superfícies com soluções 
sanitizantes para desinfecção.



tempo de cuidar, aprender e transformar

Realizar com soluções sanitizantes a desinfecção dos 
ambientes com frequência e higienizar banheiros, 
lavatórios e vestiários antes da abertura, após 
o fechamento e, no mínimo, a cada turno.

Caso seja necessário, os 
professores podem circular 
em mais de uma "bolha".

Para garantir a organização das 
"bolhas" e a menor circulação de 
pessoas entre elas, os docentes 
podem assumir mais de dois 
módulos/aula.

24
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Cada turma será dividida em 
"bolhas", com até 1/3 do total 
de estudantes em cada grupo.

Garantia de que os estudantes 
façam o escalonamento entre 
aulas presenciais e remotas.

Esta organização permite maior 
segurança e o monitoramento 
dos estudantes.

Estudante que apresente comorbidade 
poderá retornar às aulas presenciais, 
desde que autorizado pelo médico
que o acompanha.

25

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

CONSIDERANDO A VARIÁVEL PEDAGÓGICA

VIDE ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO

ESCOLAS EM TEMPO PARCIAL (ANEXO 4)

Para o retorno presencial será 
considerada a carga horária
diária de 3 horas por turno.

As famílias deverão ser informadas a respeito 
da organização da escola, de seu compromisso 
no retorno seguro às aulas presenciais, 
cumprindo todos os protocolos de segurança 
e monitoramento definidos pela instituição.
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1ª) "Bolhas" com até 1/3 dos 
estudantes organizados 
semanalmente em turno da manhã 
de, no mínimo, 3 horas e turno da 
tarde de, no mínimo, 3 horas.

2ª) Divisão do total de estudantes em 
dois turnos: 50% no turno da manhã 
de, no mínimo, 3 horas e 50% no turno 
da tarde de, no mínimo, 3 horas.

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

CONSIDERANDO A VARIÁVEL PEDAGÓGICA

ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL E/OU TURMAS EM TEMPO INTEGRAL (ANEXO 5)

Duas possibilidades de organização devido à sua ampliação de jornada escolar:

Ambas as possibilidades deverão considerar o número total de estudantes e o espaço físico da escola.

As famílias deverão ser informadas a respeito 
da organização da escola, de seu compromisso 
no retorno seguro às aulas presenciais, 
cumprindo todos os protocolos de segurança 
e monitoramento definidos pela instituição.

VIDE ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO
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A Educação Física, Dança, Teatro, Música e demais 
disciplinas diversificadas deverão perpassar as 
"bolhas", situação que exige cuidados redobrados, 
incluindo a troca de máscaras do professor para 
ingressar em cada "bolha".

A Educação Física poderá 
unificar os módulos de aulas 
para atuar nas "bolhas".
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

CONSIDERANDO A VARIÁVEL PEDAGÓGICA



tempo de cuidar, aprender e transformar

Ficam suspensos os projetos 
intracurriculares e as jornadas 
estendidas.

Todo o corpo docente deverá atuar nas "bolhas" e/ou 
poderá atuar na organização de outras atividades na 
escola, perfazendo a carga horária de trabalho.

28

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

CONSIDERANDO A VARIÁVEL PEDAGÓGICA



Organização do Ensino Híbrido:
. Aulas presenciais: introdução de unidades temáticas;
. Aulas remotas: aprofundamento das habilidades e 
orientação do estudo.

A organização curricular no trabalho híbrido, 
conforme já sinalizado na Proposta Curricular da 
nossa rede, deverá ocorrer de forma interdisciplinar e 
coletiva.

tempo de cuidar, aprender e transformar
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

CONSIDERANDO A VARIÁVEL PEDAGÓGICA

Organização do Ensino Híbrido:
. Entrega de material físico;
. Uso de plataformas digitais, 
priorizando o Google Sala de Aula.
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Profissional com comorbidade deverá 
retornar às atividades presenciais após 
aproximadamente 15 dias da 2ª dose 
(Portaria 04379/2021).

Profissional que apresentar sintomas
relacionados à Covid-19 deverá:
. comunicar a sua chefia imediata;
. apresentar justificativa médica que ampare 
seu afastamento, conforme Portaria 04379/2021.

Nos demais casos acerca de situações previstas para os 
servidores públicos municipais, enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública declarada pelo Decreto nº 
13.920, de 7 de abril de 2020, devem ser consultadas as 
Portarias 04379/2021 e 04548/2021.

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR

CONSIDERANDO A VARIÁVEL PEDAGÓGICA



 SALAS DE AULA
 SALA DOS

 PROFESSORES

BANHEIROS E

TROCA DE FRALDAS

RECREIO:

Uso de brinquedos

Uso do parquinho 

SALAS DE LEITURA

E DE INFORMÁTICA
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Áreas críticas são as 

consideradas com maior 

risco de contaminação

Áreas semicríticas são 

as consideradas com 

risco intermediário 

de contaminação

Áreas não críticas são as 

consideradas com menor 

risco de contaminação

Fonte: SE
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PARA MELHOR CONDIÇÃO DE ADAPTAR OS ESPAÇOS,

SUGERIMOS O MAPEAMENTO DOS PONTOS CRÍTICOS,

SEMICRÍTICOS E NÃO CRÍTICOS DO AMBIENTE ESCOLAR



Evitar aglomerações, na entrada

e na saída dos estudantes ou

nos intervalos, mantendo o

distanciamento linear de 0,9 metro.

Higienizar as mãos com água e 

sabão e/ou álcool em gel 70%.

Realizar aferição da

temperatura corporal.

Uso obrigatório de máscara para 

acesso e permanência na escola.

Limitar ao máximo o acesso de

visitantes, familiares ou voluntários

ao prédio da escola.
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Priorizar a modalidade de 
atendimento ao público

por canais remotos.

Garantir atendimento presencial 
de acordo com o protocolo de
 entrada e saída.

Instalar barreiras físicas
(acrílico ou acetato) sobre balcões.

34

Observação: Para o atendimento presencial devem ser respeitadas as orientações expressas neste 

documento sobre entrada e saída (p.33)

SECRETARIA ESCOLAR E

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

tempo de cuidar, aprender e transformar



Distanciamento linear

entre as cadeiras

dos estudantes.

Porta e janelas abertas.

Proibido o uso de 

ventiladores durante as aulas.

Evitar o compatilhamento de objetos
como lápis, caneta, borracha e outros
de uso individual.

35
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Preferencialmente, os estudantes não devem

mudar de sala de aula durante o turno escolar.

Disponibilizar álcool em gel 70%
sob a responsabilidade do professor.

tempo de cuidar, aprender e transformar
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0,9 m

Proibido o uso

de ventiladores.

Disponibilizar um pulverizador

de solução alcoólica a 70% e

álcool em gel 70%.

Fica restrita a alimentação

neste local.

Porta e janelas abertas.

37

O distanciamento linear 
de 0,9 metro entre 
os profissionais.

tempo de cuidar, aprender e transformar



Manter o distanciamento
entre os trabalhadores
dentro das instalações de
produção/processamento.

Reorganizar as mesas

e cadeiras, permitindo

distanciamento físico.

Instalar barreira física entre

a área de distribuição da

alimentação e os estudantes.

Orientar que, no momento da 
alimentação, não se pode compartilhar
copos, talheres e demais utensílios
de uso pessoal.

Priorizar as refeições empratadas

ao invés do autosserviço.

Orientar para que não haja

compartilhamento de

alimentos e bebidas.

38

tempo de cuidar, aprender e transformar



Proibido o uso de bebedouros

que exigem aproximação

da boca.

39

Recomendar que cada 
estudante tenha sua própria 
garrafinha ou copo.

tempo de cuidar, aprender e transformar

Durante a alimentação, é 
proibida a conversa entre 
estudantes e/ou profissionais.



tempo de cuidar, aprender e transformar

Garantir a adoção das Orientações para a Execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
durante a pandemia da Covid-19, desenvolvido pelo Fundo 
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Seguir os protocolos de higienização contidos no 
Manual de Boas Práticas de Manipulação de 
Alimentos (MBPM) e as orientações das equipes 
de nutrição no processo de manipulação e 
preparação de alimentos.

Executar o cardápio conforme protocolos e 
orientações da Supervisão de Nutrição e 
Alimentação Escolar, garantindo uma maior 
segurança alimentar neste período.
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Higienizar com soluções sanitizantes

para desinfecção, antes da abertura, 

entre os turnos e após o fechamento 

da escola.

Orientar sobre o procedimento correto da lavagem

das mãos - com água e sabão - após o uso do

banheiro, no momento de fechamento da torneira

e após a troca de fraldas.

Imprescindível o uso 

de lixeiras com pedal.

41

Disponibilizar borrifador com 

solução alcoólica e álcool em

gel 70% no fraldário e no

banheiro dos profissionais.

tempo de cuidar, aprender e transformar



RECREIO

 
Antes e após o parquinho, lavar
as mãos dos estudantes.

42

tempo de cuidar, aprender e transformar

. Permitir apenas o uso de brinquedos da escola.

. Priorizar brinquedos que possam ser higienizados.

O parquinho deve ser usado 
tendo uma escala
entre as "bolhas".



Evitar brinquedos de pelúcia, tecidos e outros

materiais que não podem ser higienizados.

43

Montar kits de brinquedos em conformidade

com as "bolhas".

tempo de cuidar, aprender e transformar

RECREIO

A escola precisará se organizar para 

que cada turma tenha o recreio em 

horários diferentes.



No uso desses espaços,

manter o distanciamento de

0,9 metro entre as pessoas.

Após o empréstimo de livros,

mantê-los em quarentena por 5 dias.

Realizar higienização de 

equipamentos e superfícies

antes e após o uso.

0,9 m
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SALAS DE LEITURA E DE INFORMÁTICA

tempo de cuidar, aprender e transformar

As escolas terão autonomia para avaliar se usarão ou não as Salas de Leitura e de Informática.



O estudante público da Educação Especial

que apresente comorbidade deve ser avaliado

por seu médico quanto à possibilidade do

retorno à aula presencial.

Caso o estudante não retorne às aulas presenciais, orienta-se 

para a possibilidade dele ser atendido de forma presencial no 

AEE das Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) ou dos

Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEE).

Essa modalidade não substitui as aulas presenciais escolares.

45

tempo de cuidar, aprender e transformar

Caso o estudante tenha dificuldades em usar 
a máscara e/ou manter o distanciamento
de 0,9 metro recomendado, devem ser 
redobradas as medidas de higienização.



Professores de AEE que atuam nos CAEEs e nas Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM) devem atuar em parceria com os

professores referência da turma, bem como com os professores

para o Ensino Colaborativo (caso tenham).

46

tempo de cuidar, aprender e transformar

O trabalho deve se pautar no Plano de Atendimento 
Individualizado com o currículo escolar o qual 
deverá ser adaptado às especificidades 
de cada estudante.



tempo de cuidar, aprender e transformar

 Professor para o Ensino Colaborativo:
. carga horária de 20 horas semanais
 podendo ser no ensino híbrido.

Se o estudante retornar para as aulas 
presenciais, o professor para o ensino 
colaborativo acompanhará a "bolha" 
na qual está incluído o estudante.

Caso o estudante permaneça somente no ensino 
remoto, o professor para o ensino colaborativo 
deverá garantir articulação com o professor que 
atua na "bolha", para o desenvolvimento do 
trabalho.

Caso o estudante frequente presencialmente somente o AEE 
(Atendimento Educacional Especializado), seja da escola ou do CAEE 
(Centro de Atendimento Educacional Especializado), o professor para o 
ensino colaborativo deverá garantir a articulação com o profissional do 
AEE, para o desenvolvimento do trabalho.
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Utilizar espaços ao ar livre,

sempre que possível.

Seguir as orientações quanto às 

medidas individuais já apresentadas 

neste documento.

Objetos como bolas, jogos, petecas, 

dentre outros, devem ser evitados.

Se necessários, quando utilizados, 

higienizar com solução alcóolica a 70%.

48

tempo de cuidar, aprender e transformar



Dialogar com as famílias que optarem pelo transporte escolar 

para as crianças, considerando a necessidade de que a 

creche/escola, a família e os profissionais do transporte escolar 

tenham regras e combinados bem estabelecidos.

Solicitar que, em caso suspeito ou 
confirmado para Covid-19 entre os 
ocupantes do transporte escolar, a 
instituição seja comunicada.

tempo de cuidar, aprender e transformar

TRANSPORTE ESCOLAR

Disponibilizar ao responsável pelo
transporte escolar o documento 
impresso com as orientações que sejam 
pertinentes ao serviço e solicitar ciência, 
por meio de assinatura.

A INSTITUIÇÃO DEVERÁ TRABALHAR DE FORMA QUE O PROFISSIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTEJA SUBSIDIADO PELO 

PROTOCOLO SANITÁRIO DA PJF E PELO PLANO DE RETORNO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENDO ASSIM, É  IMPORTANTE:

Orientar o responsável condutor da criança para que, na chegada à instituição, aguarde a 
aferição da sua temperatura, bem como o cumprimento dos demais protocolos, visto 
que, se constatados sintomas causados pela Covid-19, deverá retornar com a criança 
para os cuidados familiares. Para evitar contratempos, é recomendável que o mesmo 
procedimento seja feito pelo transporte antes do deslocamento casa/instituição.

49
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tempo de cuidar, aprender e transformar

Comissão local para monitoramento 
e acompanhamento das condições 
de segurança sanitária.

Elaboração de documentos 
informativos sobre a 
utilização correta de EPIs.

Elaboração de documentos formativos para toda 
a comunidade escolar sobre os procedimentos 
a serem adotados nos casos suspeitos ou 
confirmados de infecção pelo Coronavírus.

MONITORAMENTO
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tempo de cuidar, aprender e transformar

Caso com sintoma gripal
deve ser orientado a

não comparecer à escola.

Estudante que apresentar sintomas nas dependências 
da escola deve aguardar em um espaço até que o 
responsável busque-o. Esse espaço será conhecido 
como "Espaço de Acolhimento".

O responsável deve ser comunicado 
e orientado a buscar o estudante 
na escola.

MONITORAMENTO
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tempo de cuidar, aprender e transformar

A escola deve orientar o 
responsável a procurar o 
serviço de saúde.

Imediatamente após a desocupação do espaço, 
mantê-lo arejado e aberto por 2 horas para 
dissipar possível aerossolização.

Profissional que apresentar sintomas nas 
dependências da escola deve ser 
orientado a procurar ajuda médica.

MONITORAMENTO
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tempo de cuidar, aprender e transformar

RASTREAMENTO POR SINTOMAS

Se detectado um caso suspeito ou 
confirmado, as pessoas de contato 
próximo devem ser observadas.

Em situação de caso confirmado, estudantes e 
profissionais que interagiram na mesma "bolha" 
do infectado devem ser monitorados pela 
escola.
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tempo de cuidar, aprender e transformar

SITUAÇÕES DE ALERTA E AÇÕES PARA SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS

. A suspensão de aulas é uma ação que deve observar critérios específicos 
que estão expressos no Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino 
Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Município de Juiz de Fora.

QUARENTENA
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Normatização do trabalho remoto DPPI/SE Iniciada em março

Operação Boniteza nas escolas DEIN/SE - SG - EMPAV Iniciada em janeiro

Distribuição do kit alimentação DIAE/SE - SEAPA
Janeiro (entregue)
Próximas entregas a
partir de junho

Orientação quanto ao uso da verba do PNE Emergencial para obras
de reestruturação da rede física para retorno 

DEIN/SE

Orientação quanto ao uso da verba do PNE Emergencial para compra de insumos e 
EPIs para o retorno às aulas presenciais DEIN/SE

DEIN/SE

Visita às escolas 
SE - Secretária de Educação 
e Subsecretária

Iniciada em maio

Visita às escolas - diálogos pedagógicos DEI - DEF - DPPF - DIAE/SE Iniciada em maio

Proposta Curricular 2021 SE

Janeiro 

 Maio

Fevereiro

tempo de cuidar, aprender e transformar
ANEXO 1 - QUADRO DE AÇÕES DA PJF E DA SE 

https://www.pjf.mg.gov.br/
secretarias/se/escolas_
municipais/curriculos/index.p
hp

01

02

03

04

05

06

07

08

09



Ações formativas sobre a Proposta Curricular 2021
realizadas no formato de lives 

DEI - DEF - DPPF - DIAE/SE

Formação - diálogos afetivos DPPF/SE
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tempo de cuidar, aprender e transformar

a) Live: Proposta Curricular 2021 - Língua Portuguesa e 
Educação Física
https://www.youtube.com/watch?v=3ysMJkcZ810

b) Live: Proposta Curricular 2021 - Arte e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA)
https://www.youtube.com/watch?v=DSNTjJSo11g

c) Live: Proposta Curricular 2021 - Geografia e Matemática
https://www.youtube.com/watch?v+NSfQGP8kybg

d) Live: Proposta Curricular 2021 - Educação Infantil e 
Ciências
https://www.youtube.com/watch?v=P9zaIzcnA8U

e) Live: Proposta Curricular 2021 - História, Língua Inglesa
e Tecnologias
https://www.youtube.com/watch?v=pH4Cu3Ifh4s

g) Live: Proposta curricular 2021 e sua implementação no fazer
pedagógico - Geografia
https://www.youtube.com/watch?v=Xpr9Y4-eOp4

f) Live Proposta curricular 2021 e sua implementação no 
fazer pedagógico - História
https://www.youtube.com/watch?v=NcgaNKnI2GU

h) Live: Proposta curricular 2021 e sua implementação no fazer
pedagógico - Ciências
https://www.youtube.com/watch?v=y3ZHrnptexU

Live: Como você sobreviveu a 2020? O papel do equilíbrio emocional em 
meio à pandemia - https://www.youtube.com/watch?v=1XNN1BpZ7_8 - 
Formação em curso pelo Zoom.

10

11
Live: Do que é feita a coragem?
 https://www.youtube.com/watch?v=d-ODDEUbrwQ



Formação - diálogos metodológicos e tecnológicos DEI - DEF - DPPF - DIAE/SE

Vídeos tutoriais sobre a utilização
de recursos tecnológicos

DPPF/SE
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tempo de cuidar, aprender e transformar

a) Live: Diálogos tecnológicos para o ensino remoto:
O uso do Google Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=GRndnQrJij0

b) Live: Experiências com os aplicativos Google na gestão
escolar e na formação dos professores
https://www.youtube.com/watch?v=I8fMFEQbwC8

c) Live: Relatos, reflexões e vivências no contexto da pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=n-P3RhxDJBI

d) Live: Experimentações com quadros virtuais -
ferramenta Padlet
https://youtube.com/watch?v=KMZLTBYwXnM

e) Live: Gincana virtual
https://www.youtube.com/watch?v=8N1roU-J4So
Outras ações formativas estão previstas.

a) Vídeo: Como criar uma sala no Google Classroom
https://drive.google.com/file/d/14knDGHbQNtGJ8Rtach8IIO
cz51y8L7Uk/view?usp=sharing

b) Vídeo: Como convidar professoras(es) e alunas(os) para 
uma sala 
https://drive.google.com/file/d/1MeyATPz5G8n8-
LhbXopqjOTwzD88POR2/view?u...

c) Vídeo: Como configurar a sala de aula no Google Classroon
https://drive.google.com/file/d/1TKxSfvgz9rh7agkEuTn5hP1
JYPrDZJbF/view?usp=sharing

e) Vídeo: Como criar uma atividade no Google Classroon
https://drive.google.com/file/d/1aGEfnC7ZjnAMzMShO6G3t
NHLREHcrQ3/view?usp=sharing

f) Vídeo: Como criar uma atividade como formulário no
Google Classroon
https://drive.google.com/file/d/1S9TGc9ZCsozT6FVo5P1W6
pE8KRqyomh/view?usp=sharing

12

13



Formação - diálogos para a infância DPPF - DEI/SE

Reunião com diretores(as), coordenadores(as) sobre
orientação para a construção dos planos de retorno SE

a) Ação formativa no dia 5 de maio -
participação da profª. Riza Amaral Lemos
https://www.youtube.com/watch?v=tAcHLvyCIjs

60

tempo de cuidar, aprender e transformar

a) Live: O que dizem os profissionais das creches?
https://www.youtube.com/watch?v=Vlkls2tPWks

b) Live: O trabalho com bebês na creche: Construção de
vínculos e possibilidades em tempos de pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=-3tkxDVwXsI

c) Live: Caminhos possíveis para o retorno na Creche
https://www.youtube.com/watch?v=y-0vUGBddmE

b) Ação formativa no dia 21 de maio -
participação da dra. Sandra Tibiriçá
https://www.youtube.com/watch?v=kVyF4EyRdQw

c) Ação formativa no dia 18 de junho -
participação da dra. Damaris Maranhão 
https://www.youtube.com/watch?v=fC4U4DPPBJE

14

15

16
Diálogos formativos - retomada das aulas
presenciais SE - UFJF

a) Live: O direito à Educação Infantil e o desafio do retorno às 
atividades presenciais - Encontro pedagógico com a Profª. Rita Coelho 
https://www.youtube.com/watch?v=I6uOAE4DIfs

d) Live: A organização espacial dos ambientes da creche frente à 
pandemia - https://www.youtube.com/watch?v=JKwJ4zz7Wgc

b) Live: Importância de profissionais da cozinha/limpeza na 
promoção da saúde no retorno às aulas presenciais.
https://www.youtube.com/watch?v=sFL05FmSo5Q

c) Live: Protocolo Sanitário de retorno às atividades presenciais de 
ensino no contexto da COVID-19 em Juiz de Fora.
https://www.youtube.com/watch?v=gbACoyBvGGA

d) Live: Boas práticas no serviço de alimentação.
https://www.youtube.com/watch?v=LWDmPHuzSn8

e) Live: Procedimentos para limpeza e desinfecção do ambiente 
escolar  -  https://www.youtube.com/watch?v=d-ODDEUbrwQ



SRH e DPPI/SE - PJF

Programa saúde na escola: Aquisição de máscara/insumos SE - SS

Encontros por região sobre a Proposta Curricular/2021 SE 13/05; 20/05; 27/05 e 10/06.

Encontros por região sobre o Plano de Retomada das Aulas Presenciais SE

08/06 - Regiões Sul e Leste
09/06 - Regiões  Nordeste e Rural
10/06 - Regiões Norte e Centro
11/06 - Regiões Oeste e Sudeste 

Documento orientador para a retomada das aulas presenciais nas
instituições da rede municipal de ensino de Juiz de Fora SE

1ª versão - junho de 2021
2ª versão - setembro de 2021

Ajuda de Custo para Valorização do Magistério DEIN/SE - SRH Junho

Maio

Processo de licitação

61

tempo de cuidar, aprender e transformar

21

22

23

24

25

26

20
Protocolo sanitário de retorno às atividades de ensino presenciais 
no contexto da pandemia da Covid-19 no município de Juiz de Fora PJF - SS

https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/
arquivos/protocolo-sanitario-volta-as-
aulas.pdf

27 Vacinação do magistério PJF
Junho - 1ª dose
Setembro - 2ª dose

Produção de vídeos sobre o protocolo sanitário SE -  SECOM Em produção19

Grupo de Trabalho para encaminhamentos relativos
à situação da educação no ano de 2021 no âmbito 
do município de Juiz de Fora

PJF Fevereiro18

SE - SS Iniciada em março
Articulação com a Secretaria de Saúde para a 
definição dos procedimentos de planejamento e
acompanhamento do retorno

17
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tempo de cuidar, aprender e transformar
ANEXO 2 - ORGANIZAÇÃO DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

1ª Semana

2ª Semana

3ª Semana

4ª Semana

PERÍODO AÇÃO OBJETIVO ENVOLVIDOS

- Retorno presencial dos
profissionais, em conformidade
com a organização das "bolhas".

- Acolhimento e organização 
do trabalho.

- Todos os profissionais das
unidades escolares.

- Retorno presencial dos
profissionais, em conformidade 
com a organização das "bolhas";
- Retorno presencial do trabalho 
na Educação Infantil.

- Acolhimento e organização 
do trabalho;
- Retomada das atividades
presenciais para turmas da
Educação Infantil.

- Todos os profissionais das
unidades escolares;
- Público da Educação Infantil*.

- Retorno presencial dos
profissionais, em conformidade 
com a organização das "bolhas";
- Retorno presencial do trabalho 
dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.

- Acolhimento e organização
do trabalho;
- Retomada das atividades
presenciais para turmas dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental.

- Todos os profissionais das
unidades escolares;
- Público da Educação Infantil 
e Anos Iniciais do Ensino
Fundamental.

- Retorno presencial dos
profissionais, em conformidade 
com a organização das "bolhas";
- Retorno presencial do trabalho 
dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental

- Acolhimento e organização do
trabalho;
- Retomada das atividades
presenciais para turmas dos 
Anos Finais do Ensino 
Fundamental e EJA.

- Todos os profissionais das
unidades escolares;
- Público da Educação Infantil, do
Ensino Fundamental e EJA.

* Para as escolas com atendimento prioritário da Educação Infantil, as turmas poderão retomar de forma escalonada.
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Termo de Consentimento

Eu, ________________________________________________________ portador(a) do RG nº. ______________________, responsável pelo(a) estudante: 

______________________________________________________________________________, declaro, para os fins que se fizerem necessários, que tendo em 

vista a pandemia da Covid-19 e os  protocolos sanitários para o retorno às aulas presenciais, estou ciente das informações contidas nesse Termo de 

Consentimento e me responsabilizo em seguir os itens descritos abaixo: 

 1) O uso de máscara é obrigatório para entrada e permanência na escola. A exceção será permitida para crianças menores de 02 anos de idade 

ou estudantes amparados pelo Decreto nº 14.400/2021 que desobriga estudantes com deficiência intelectual, sensorial ou autista a fazer o 

uso da máscara, diante da não adaptação.

 2) Não será permitida a entrada de estudantes na escola com temperatura corporal acima de 37,5º C ou com algum sintoma de Covid-19 (febre, 

tosse, coriza, dentre outros). Isso também vale para os estudantes que chegam à escola por meio de transporte escolar. 

 3) Estou ciente de que, caso o estudante sob a minha responsabilidade apresente, ao longo do horário da aula presencial, quaisquer sintomas 

relacionados à Covid-19, deverei buscá-lo e levá-lo até uma Unidade de Saúde para atendimento médico. 

 4) Estou ciente de que, caso o estudante sob a minha responsabilidade apresente suspeita ou tenha caso de Covid-19 confirmado, a escola 

tomará as decisões cabíveis, observando critérios do Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades de Ensino Presencial no Contexto da 

Pandemia da Covid-19 no município de Juiz de Fora. 

 5) Comprometo-me a encaminhar o estudante sob a minha responsabilidade portando uma garrafa ou copo para uso individual no período em 

que estiver na escola.

 6) Comprometo-me a realizar a higienização diária de mochilas e pertences do estudante sob a minha responsabilidade antes e depois do 

retorno da escola. 

 7) Tenho ciência de que não será permitido o compartilhamento de máscaras, garrafas e/ou copos, materiais escolares de uso individual, 

brinquedos, livros, dentre outros.

8) Tenho ciência de que, para o retorno às aulas presenciais, a escola irá adotar o sistema de escalonamento, a fim de resguardar o 

distanciamento social.
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  9) Tenho ciência de que serei comunicado pela escola quanto aos dias e horários que o estudante, sob minha responsabilidade, deverá 

comparecer presencialmente, seguindo critérios definidos pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e instituição escolar. 

 10) Tenho ciência de que deverei seguir, rigorosamente, o escalonamento do estudante sob a minha responsabilidade, ficando proibido que eu o 

encaminhe para a escola em dias e horários diferentes daqueles informados pela instituição de ensino.  

 11) Tenho ciência de que, no período em que o estudante sob a minha responsabilidade, não estiver presencialmente na escola, irá realizar aulas 

remotas, conforme a organização da instituição escolar.

 12) Estou ciente de que, quando necessitar entrar em contato com a escola, devo priorizar o contato não presencial, optando pelo envio de 

bilhetes, telefonemas ou outras formas de comunicação a distância. 

 13) Nos casos em que se faça necessário o meu comparecimento presencial à escola, devo usar obrigatoriamente a máscara, higienizar as 

mãos, manter o distanciamento social e seguir as demais orientações da instituição de ensino. 

 14) Caso haja o agravamento da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Educação poderá suspender as aulas presenciais.

15) Tenho ciência de que, caso o estudante sob minha responsabilidade apresente comorbidade, devo apresentar a avaliação médica para o 

retorno presencial.

16) Tenho ciência de que, caso o estudante sob minha responsabilidade seja público da Educação Especial, posso optar pelo seu retorno 

presencial somente às salas de AEE ou nos CAEEs. Nesse caso, tenho ciência de que o atendimento presencial, nesses espaços, não 

substitui as aulas escolares presenciais.

Considerando todos os itens deste Termo de Consentimento e o fato de o retorno às aulas presenciais ser uma escolha que faz parte 

do processo híbrido de ensino:

(   ) Autorizo

(   ) Não autorizo

Juiz de Fora, _____ de ________________ de 2021.

_______________________________

Assinatura do Responsável Legal
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ANEXO 4 - CARGA HORÁRIA DO ESTUDANTE: Escola em tempo parcial

Agosto:

de 02 a 07 - 27 horas semanais

de 09 a 14 - 27 horas semanais

de 16 a 21 - 24 horas semanais

de 23 a 28 - 24 horas semanais 

Setembro:

de 30 a 03 - 20 horas semanais

de 06 a 10 - 16 horas semanais

de 13 a 17 - 20 horas semanais

de 20 a 24 - 20 horas semanais  

de 27 a 01 - 20 horas semanais 

Outubro:

de 04 a 08 - 20 horas semanais

de 11 a 14 - 12 horas semanais

de 18 a 22 - 20 horas semanais

de 25 a 29 - 20 horas semanais 

Novembro:

de 01 a 05 - 16 horas semanais

de 08 a 12 - 20 horas semanais

de 16 a 19 - 16 horas semanais

de 22 a 26 - 20 horas semanais 

de 29 a 03 - 20 horas semanais 

Dezembro:

de 06 a 10 - 20 horas semanais

de 13 a 17 - 20 horas semanais

de 20 a 23 - 16 horas semanais
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ANEXO 5 - CARGA HORÁRIA DO ESTUDANTE: Escola em tempo integral

Agosto:

de 02 a 07 - 54 horas semanais

de 09 a 14 - 54 horas semanais

de 16 a 21 - 48 horas semanais

de 23 a 28 - 48 horas semanais 

 

Setembro:

de 30 a 03 - 40 horas semanais

de 06 a 10 - 32 horas semanais

de 13 a 17 - 40 horas semanais

de 20 a 24 - 40 horas semanais  

de 27 a 01 - 40 horas semanais 

Outubro:

de 04 a 08 - 40 horas semanais

de 11 a 14 - 24 horas semanais

de 18 a 22 - 40 horas semanais

de 25 a 29 - 40 horas semanais 

Novembro:

de 01 a 05 - 32 horas semanais

de 08 a 12 - 40 horas semanais

de 16 a 19 - 32 horas semanais

de 22 a 26 - 40 horas semanais 

de 29 a 03 - 40 horas semanais 

Dezembro:

de 06 a 10 - 40 horas semanais

de 13 a 17 - 40 horas semanais

de 20 a 23 - 32 horas semanais
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ANEXO 6 - CARGA HORÁRIA DO ESTUDANTE: Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Agosto:

de 02 a 07 - 20 horas semanais

de 09 a 13 - 24 horas semanais

de 16 a 20 - 20 horas semanais

de 23 a 27 - 20 horas semanais

de 30 a 31 - 8 horas semanais

Setembro:

de 01 a 03 - 12 horas semanais

de 13 a 17 - 16 horas semanais

de 20 a 24 - 20 horas semanais  

de 27 a 30 - 16 horas semanais 

Outubro:

01 - 4 horas semanais

de 04 a 08 - 20 horas semanais

de 11 a 14 - 12 horas semanais

de 18 a 22 - 20 horas semanais

Novembro:

de 01 a 05 - 16 horas semanais

de 08 a 12 - 20 horas semanais

de 16 a 19 - 20 horas semanais

de 22 a 26 - 20 horas semanais 

de 29 a 30 - 8 horas semanais 

Dezembro:

de 01 a 03 - 12 horas semanais

de 06 a 10 - 20 horas semanais

de 13 a 17 - 20 horas semanais

de 20 a 23 - 16 horas semanais
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ANEXO 7 - ATUALIZAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

Capa - alteração no título e no mês de produção do Página 44 - alteração na medida de distanciamento

            documento Página 45 - alteração na medida de distanciamento

Página 02 - alteração no título e no mês de produção Página 49 - alteração no texto

                      do documento Página 50 - inclusão de nova página, renumerando-

Página 06 - inclusão de Estudantes no elemento                       se as páginas seguintes

                      gráfico e alterações no texto Página 51 - alteração no texto

Página 08 - alterações no texto Página 55 - inclusão de numeração

Página 10 - inclusão de novas páginas Página 56 - inclusão de numeração

Página 16 - alteração na medida de distanciamento Página 57 - inclusão de numeração

Página 23 - inclusão de item Página 58 - inclusão de numeração

Página 24 - alteração no texto do primeiro item Página 59 - inclusão de numeração

Página 25 - alteração no texto e inclusão de item Página 60 - inclusão de numeração e acréscimo da

Página 26 - alteração no texto e inclusão de item                       ação nº 16

Página 27 - inclusão de disciplinas no primeiro item Página 61 - inclusão de numeração

Página 32 - alteração na legenda Página 65 - inclusão de texto

Página 33 - alteração na medida de distanciamento Página 66 - inclusão de texto

Página 37 - alteração na medida de distanciamento Página 67 - inclusão de texto

Página 41 - alteração no texto do primeiro item Página 68 - inclusão de anexo
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