
 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE COLARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO ESTRATÉGICO EMERGENCIAL: 

Volta das Atividades Escolares não Presenciais e Presenciais 

(hibridas) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLARES – PARÁ 

JULHO DE 2021 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE COLARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 

 

 
 

PLANO ESTRATÉGICO EMERGENCIAL:  

Volta das Atividades Escolares não Presenciais e Presenciais (hibridas) 

 
 
 

MARIA LUCIMAR BARATA 

Prefeita Municipal 

 

NILMAR GAMA MIRANDA 

Vice-Prefeito 

 

 

Profª. Esp. MARIA DO CARMO MONTEIRO 

Secretária de Educação 

 

 

Profª. Esp. RUTH DIAS PALHETA 

Diretora de Ensino 

 

 

Profª. M.a. VALDENIZE GURJÃO CORRÊA 

Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil 

 

 

Profª. Esp. ROSÂNGELA DA SILVA PEREIRA 

Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental 

 

 

Prefº. Esp. JOSÉ ROBERTO GONÇALVES ALVES 

Coordenador Pedagógica da EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLARES – PARÁ 

JULHO DE 2021 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE COLARES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

SUMÁRIO. 

 1 – APRESENTAÇÃO ........................................................................... 04 

2 – JUSTIFICATIVA ............................................................................. 05 

3 – OBJETIVOS .................................................................................... 07 

3.1 – GERAL.......................................................................................... 07 

3.2 – ESPECÍFICOS.............................................................................. 07 

4 –AÇÕES E/OU CRITÉRIOS............................................................... 08 

4.1 – RETOMADA DAS AÇÕES E/OU ATIVIDADES ESCOLARES 

NÃOPRESENCIAIS .............................................................................. 08 

4.2 – RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS.................................... 08 

4.2.1 – FRENTES ESTRUTURANTES DO MUNICÍPIO........................ 09 

4.2.2 – DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO E 

DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA REDE 

DE ESCOLAS DA SEMED..................................................................... 09 

4.2.3 – ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

......................................................................................................... .......09 

4.2.4 – RETORNO ÀS AULAS: INDICAÇÕES GERAIS........................ 10 

4.3 – ESTRUTURA PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

.............................................................................................................. . 14 

4.3.1 -OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES ..................................... 15 

5 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANO .......................................... 15 

REFERÊNCIAS..................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Educação de Colares, considerando as diretrizes 

para a educação escolar durante a pandemia e as orientações da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), estabelece o Plano 

Estratégico Emergencial que  tem como principal objetivo as revisões periódicas 

das propostas estabelecidas durante as reuniões realizadas pela classe docente 

da rede municipal de ensino, no atendimento das necessidades,  de acompanhar 

o contexto das mudanças no cenário social, devido a imprevisibilidade da 

pandemia que está afetando as prioridades e ações da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 Neste sentido, vimos a necessidade de elaborar o referido Plano para 

direcionar os trabalhos pedagógicos na rede municipal para minimizar as 

incertezas causadas pela pandemia do Covid-19. Para a retomada das 

atividades não presenciais e, futuramente, presenciais em situação de plena 

segurança atestada pela vigilância sanitária, faz-se necessário manter a 

flexibilidade para lidar com imprevistos e novas possibilidades surgida durante o 

período pandêmico. 

 O Planejamento Estratégico Emergencial, tem como principal característica 

o dinamismo, com a finalidade de orientar, acompanhar as dificuldades, os 

desafios e incertezas  encontradas pelos docentes neste período de atividades 

escolares não presenciais, na definição de políticas educacionais para o referido 

período que caracterizará o retorno gradativo das aulas presenciais na rede 

municipal, tendo como prioridade a aprendizagem de todos os estudantes e a 

garantia a vida através das recomendações dadas como sugestões elaborado 

neste plano pela Secretaria Municipal de Educação, enquanto durar a situação 

de emergência de saúde pública (coronavírus). 

 

 

 

 

 



 

 

 2. JUSTIFICATIVA 

O Plano Emergencial visa garantir o direito a educação de qualidade e a 

proteção a vida e a saúde dos estudantes, professores e demais funcionários. 

Na elaboração do Plano foram considerados informações dos professores 

referentes as dificuldades no ensino não presencial, evidenciadas em reuniões 

por polo no final do segundo bimestre.          

Os desafios e as incertezas, já existentes antes da pandemia, foram 

intensificadas ainda mais com as atividades escolares não presencias. Medidas 

emergenciais foram e estão sendo importantes no combate a disseminação do 

novo coronavírus.  

As pesquisas mostram que haverá múltiplos impactos nos alunos e nos 

professores, exigindo esforços em comum com o poder público de um 

planejamento de volta as aulas gradual e articulado com diferentes setores: 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

A atual conjuntura mundial com a pandemia criou um cenário emergencial 

e completamente atípico e novo que deixará marcas a médio e longo prazo e 

exigirá cuidados para a saúde e bem estar social; impactos emocionais, 

ansiedade e falta de concentração, desestímulo por parte do corpo docente etc. 

Muita coisa se perdeu com as incertezas de lidar com um vírus letal. 

Buscou-se alternativas como bloco de atividades para minimizar os impactos 

negativos na formação dos alunos a busca ativa dos pais para a 

responsabilidade com aprendizagem dos educandos. Foi necessário reinventar 

o fazer pedagógico dos docentes nos desafios para que a parte mais importante 

do processo pedagógico – os alunos - não fossem esquecidos. 

Para o enfrentamento do caos que se estabeleceu com a pandemia e que 

desestabilizou o mundo em todos os setores sociais, o Sistema Municipal de 

Ensino de Colares se prepara para a volta as aulas gradual ou presencial, com 

a modificação de toda a estrutura dos estabelecimentos escolares e, por 

conseguinte, a rotina administrativa e pedagógica. 

 



 

 

Com as incertezas estabelecidas pelo coronavírus, ainda no terceiro 

bimestre do ano em curso, continuaremos com as atividades não presenciais, 

organizando as escolas para atender as exigências impostas pela pandemia 

para que, no quarto bimestre, possamos voltar as aulas presenciais, 

gradualmente, com apenas 50% de alunos por turma a cada dia e com 

flexibilidade para os pais e/ou responsáveis que decidiram continuar com as 

atividades não presenciais. Diante do exposto é que justificamos a necessidade 

deste plano emergencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3. OBJETIVOS. 

 3.1. GERAL. 

 - Definir políticas educacionais para o retorno gradual das aulas presenciais 

na rede municipal de educação, tendo como prioridade a aprendizagem de todos 

os estudantes. 

 

 3.2. ESPECÍFICOS. 

 - Garantir a vida de todos os envolvidos no processo educacional através 

do cumprimento dos protocolos exigidos pelo sistema nacional de Saúde; 

 - Estabelecer parcerias com a secretaria de ação social para a designação 

do profissional no atendimento da comunidade escolar, abalados emocional e 

psicologicamente, afetados pelo COVID 19; 

 - Modificar as estruturas das escolas para adequar de acordo com os 

protocolos, em parcerias com outras secretarias; 

 - Intensificar as orientações sobre as medidas de prevenção ao 

coronavírus; 

 - Manter e intensificar o diálogo entre a SEMED e o CME para juntos traçar 

metas e possibilidades para atingir os objetivos traçados; 

 - Viabilizar o cumprimento do calendário escolar do ano letivo a fim de 

atender as 800 horas previstas por lei, ainda em 2021; 

 - Reorganizar o calendário escolar com diversas possibilidades para a volta 

às atividades escolares presenciais; 

 - Programar atividades a distância para validar dias letivos / horas aulas. 

 

 

 

 



 

 

 4. AÇÕES E/OU CRITÉRIOS. 

 4.1 – RETOMADA DAS AÇÕES E/OU ATIVIDADES ESCOLARES NÃO-

PRESENCIAIS. 

 - Busca ativa de alunos, pais e responsáveis que são os elementos mais 

importantes do processo de aprendizagem; 

 - Frequência e pontualidade no recebimento e entrega de blocos pelos pais 

ou responsáveis na data estipulada pela escola; 

 - Organização, responsabilidade e limpeza na devolução dos blocos de 

atividades pelos pais e responsáveis; 

 - Verificação e adequação do currículo aliado a BNCC, visando uma 

aprendizagem significativa dos alunos; 

 - Desenvolvimento de habilidades para consolidar novos conhecimentos 

através da natureza e da vivência com incentivo à pesquisa; 

 - Reinventar o trabalho, as cobranças, ou seja, a prática que é ferramenta 

de transformação social e a interação que é o ponto fundamental na construção 

do conhecimento. 

 

 4.2 – RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS. 

 Para a retomada das aulas presenciais, que se dará a partir de 04 de 

outubro de 2021, somente em plena segurança sanitária, envolverá nova 

estrutura física e pedagógica para garantir a qualidade e a equidade na 

aprendizagem dos alunos e continuará dessa forma até o final ano letivo, com 

50% dos alunos de forma escalonada. 

 Este planejamento estratégico é a ferramenta que vai estabelecer o rumo 

a ser seguido e o que será feito enquanto durar o período pandêmico no sentido 

de orientar a agenda da educação municipal. 

 

 



 

 

 4.2.1 – FRENTES ESTRUTURANTES DO MUNICÍPIO.  

 - Acolhimento socioemocional aos alunos, pais, professores e demais 

profissionais da Educação, em parceria com a Secretaria de Assistência Social 

e Secretaria de Saúde; 

 - Recuperação e aprofundamento da aprendizagem; 

 - Prevenção do abandono e da evasão escolar; 

 

 4.2.2 –DIAGNÓSTICO DO CENÁRIO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO E 

DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA REDE DE 

ESCOLAS DA SEMED. 

 - Preparação com segurança das escolas para a retomada das aulas 

presenciais; 

 - Plano de vacinação de profissionais da Educação contra a COVID 19 e 

imunização que está sendo realizado conforme calendário de organização da 

Secretaria Municipal de saúde; 

 - Reorganizar adequadamente os espaços escolares de acordo com os 

protocolos definidos pela OMS, SESPA, Secretaria Municipal de Saúde e MEC, 

para o retorno das aulas presenciais (instalação de lavatórios (pias) no pátio das 

escolas com álcool em gel e aferidor de temperatura). 

 

             4.2.3 – ARTICULAÇÃO PARA O RETORNO DAS AULAS 

PRESENCIAIS. 

 -  Reunir com a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde para obter 

informações e orientações sanitárias e auxilio a respeito do desenvolvimento da 

pandemia (COVID 19) de forma a assegurar que a comunidade poderá retornar 

com seus filhos com certa cautela e cuidados preventivos; 

 - Reunir com a Secretaria Municipal de Administração e de Finanças para 

realizar o levantamento dos fundos financeiros para serem aplicados na compra  

 



 

de equipamentos e ajustes nas instituições educacionais para receber com 

segurança os alunos e os profissionais da educação;   

 - Reunir com diretores e/ou coordenadores das escolas para juntos 

criarem alinhamentos das ações dentro da realidade de cada estabelecimento 

educacional; 

 - Reunir com os motoristas para passar informações de como serão os 

procedimentos para a higienização do transporte escolar; 

 - Reunir com a equipe pedagógica da SEMED para repassar as 

determinações e solicitar as providencias para o atendimento aos professores, 

aos alunos e adequar o planejamento pedagógico com os currículos de acordo 

com as necessidades do período pandêmico. 

 

4.2.4 – RETORNO ÀS AULAS: INDICAÇÕES GERAIS. 

a) Prontidão do Sistema Municipal de Educação. 

- Assegurar a plena segurança sanitária através de parecer da vigilância 

sanitária municipal para toda as escolas da rede municipal; 

- Mídias divulgando rotinas de higienização por estudantes e servidores; 

campanha publicitária; cartazes e outras formas de divulgação no ambiente 

escolar;  

- Na avaliação e disponibilidade de pessoas, da infraestrutura, de recursos 

e capacidade de retorno às funções; 

- Levantamento dos servidores do grupo de risco que deverão continuar 

com o trabalho à distância; 

- Assegurar que a aprendizagem seja retomada e continue de forma mais 

harmoniosa possível após a retomada; 

- Preparar o sistema educacional para atenuar os efeitos das crises atuais 

e futuras. 

 

 



 

b) Medidas necessárias à segurança sanitária. 

- Organizar o número de alunos por sala, considerando a metragem 

quadrada de espaço individual; 

- Reduzir o número de alunos por turma para 50% do total para o 

revezamento hibrido e não presencial; 

- Sinalizar rotas dentro das escolas para que os alunos mantenham 

distância entre si; 

- Implementar o controle de temperatura de estudantes e servidores; 

- Disponibilizar máscaras individuais caso seja necessário; 

 - Criar condições de higiene: lavatórios/pias com dispensador de sabonete 

líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampa com acionamento por pedal 

e dispensadores com álcool em gel, tapetes sanitários em partes de maior 

circulação. 

 c) Planejamento de volta às aulas de forma gradual.  

 - Considerando o retorno presencial num total de 50% de alunos por 

turma, de forma escalonada, será aplicado o ensino híbrido (presencial e não 

presencial) nos dias da semana. 

 - A carga horária presencial será ministrada em sala de aula com 

conteúdos mínimos para que sejam alcançados os objetivos de aprendizagens; 

 - O cumprimento da carga horária será de 4 horas diárias, que somadas 

as atividades complementares (hibridas) equivalem mais 4 horas por dia; 

 - O cumprimento da carga horária será de 4 horas diárias que serão 

somadas e computadas - de forma hibrida (aulas presenciais e não-presenciais) 

- na carga horária mensal, de acordo com a escala dos alunos definida pelas 

escolas e/ou professor da turma; 

 - O trabalho do professor será desenvolvido da seguinte forma: de 

segunda a quinta com alunos e na sexta será reservado para planejamento das 

atividades semanais; 

 



 

 - Reunir com os coordenadores e docentes para definir as diretrizes 

quanto a elaboração dos materiais de apoio que serão utilizados pelos alunos 

nos dias/semanas não presenciais nas horas complementares; 

 - Será da responsabilidade dos(as) diretores(as) e coordenadores(as) 

acompanhar a execução dos trabalhos dos docentes nas escolas; 

 - Orientar as famílias quanto a organização da rotina da escola, 

informando aos pais e/ou responsáveis do atendimento presencial e do hibrido 

a serem cumpridos e as atividades complementares a serem recebidas e 

devolvidas; 

 - Os casos excepcionais serão encaminhados a SMS para avaliação e 

expedição de laudo médico: físicos e psicológicos (alunos e trabalhadores da 

Educação), preferencialmente, permanecerão com o atendimento não 

presencial.  

 d) Aos docentes caberá: 

 - Se fazer presente na unidade escolar para o desenvolvimento de suas 

atividades; 

 - Ministrar os conteúdos, incluindo os relacionados ao contexto de saúde 

pública e saúde mental; 

 - Realizar a avaliação diagnóstica de cada aluno; 

 - Elaborar atividades para as aulas presenciais, bem como, materiais de 

atividades complementares para casa, tendo como base os conteúdos mínimos 

planejados; 

 - Orientar e acompanhar a execução e devolução das atividades 

complementares dos alunos. 

 e) Orientações aos alunos. 

 - Comparecer à escola somente nos dias de aula, conforme o cronograma 

estabelecido; 

 - Na escola, ir direto para a sala de aula, usando obrigatoriamente 

máscara durante todo o período em que lá permanecer; 

 - Utilizar cabelos presos, evitando acessórios e adereços; 



 

 - O aluno deverá levar seu copo, carregar sua garrafa, evitando o 

compartilhamento; 

 - Participar de aulas presenciais e receber os materiais contendo as 

atividades complementares; 

 - Devolver as atividades conforme o cronograma estabelecido pela escola 

para cômputo da frequência e/ou atividades avaliativas. 

 f) Orientação aos pais e/ou responsáveis.  

 - Manter contato com a escola para conhecer a rotina e garantir o melhor 

atendimento aos alunos; 

 - Orientar seu filho que leve para a escola o material necessário que será 

utilizado para a aula do dia; 

 - Orientar seu filho quanto à higiene e cuidados obrigatórios ao chegar na 

escola (uso de máscara, lavar as mãos, etc.). 

 - Orientar e acompanhar a realização das atividades complementares 

para casa, bem como, a devolução no prazo estipulado; 

 - Solicitar orientação ao professor(a) quando tiver dificuldade em ajudar o 

aluno (seu filho) a resolver as atividades complementares. 

 g) Adequação curricular. 

 - Aos coordenadores pedagógicos caberá elaborar o plano de ação de 

retomada às aulas presenciais, promover à busca ativa das crianças, jovens e 

adultos que podem não retornar a escola depois da volta às aulas presenciais, 

desenvolvendo estratégias de comunicação com as famílias e com o próprio 

aluno quando maior de idade (EJA); 

 - Realizar ajustes no planejamento pedagógico de forma a assegurar o 

preenchimento das lacunas deixadas pelas atividades não presenciais; 

 - Revisar junto com os docentes os planos de curso de cada etapa de 

ensino, garantindo o alcance das competências e objetivos de aprendizagem – 

BNCC; 

 



 

 - Organizar, juntamente com os professores, a efetiva aplicação dos 

conteúdos mínimos necessários, considerando o plano de curso já cumprido 

durante as atividades não presenciais; 

 - Considerar a frequência/infrequência dos alunos para evitar a 

evasão/abandono e o cumprimento da carga horária anual prevista em lei. 

 

4.3 – ESTRUTURA PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. 

No 4º bimestre de 2021, ao retornar as aulas presenciais, as escolas 

municipais atenderão de forma gradativa e por escalonamento com: 

a) Alunos que não fazem parte do grupo de risco de 1º ao 5º ano; 

b) Alunos que durante as aulas não presenciais não realizaram nenhuma 

das atividades propostas; 

c) Alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos); 

d) Para a avaliação diagnóstica será considerado os primeiros 15 dias do 

mês de outubro, estipulado dentro da proposta da BNCC, onde os 

professores terão a base do aprendizado dos alunos, durante o 

decorrer das atividades a distância; 

e) Aos alunos da Educação Infantil (creche parcial/integral e pré-escola) 

seguirá com as atividades à distância, por serem crianças muito 

pequenas e exigirem grande contato físico. Caso as escolas tenham 

mais segurança, receberão apenas as crianças da pré-escola, 

presencialmente, com uma programação e cronograma de 

atendimento especifico, já que, cada criança desse nível educacional 

precisam de muito contato com os adultos, proporcionando assim um 

maior risco a transmissão do vírus entre as crianças e os adultos;  

f) Caso se cumpra o estabelecido no item “e”, a Pré-escola (4 e 5 anos) 

voltará a partir do dia 03 de novembro de 2021 com escala de 50% 

dos alunos até o final do ano letivo em curso. 

4.3.1 – OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES. 

 - As aulas presenciais obedeceram às normas autorizadas pela legislação 

vigente no sentido de garantir a integridade física e psicológica dos alunos, 

famílias e profissionais da educação; 



 

 - Com relação aos alunos da Educação especial (AEE), continuarão com 

as atividades à distância acompanhadas pelo professor titular da turma e o 

professor do atendimento especializado que continuará dando suporte ao 

discente. 

 - Os professores trabalharão de forma interdisciplinar e lúdica para facilitar 

as diferentes aprendizagens, de acordo com as especificidades de cada aluno. 

 - Para o ano letivo de 2022, as orientações e encaminhamentos seguirão 

a sinalização, sobre a COVID 19, definidos pelos órgãos responsáveis de saúde 

(O.M.S, SESPA e Secretária Municipal de Saúde), com previsão de aulas 

presenciais com frequência de 100% dos alunos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O PLANO. 

 Entende-se que não é fácil retornar com as atividades educacionais 

presenciais sem antes planejar para o passo a passo e avaliar o cenário mundial 

ainda devastado pelo coronavírus. 

 Vive-se na incerteza do que fazer na reorganização da volta as atividades 

escolares presenciais, já que, o objetivo da SEMED é garantir o direito à 

educação de todos. 

 A construção deste plano teve como ponto de partida as dificuldades do 

ensino não presencial enfrentado por todos os envolvidos no processo 

educacional, começando pelos docentes, pais e/ou responsáveis sem acesso a 

tecnologia (computadores, internet, impressoras, etc.) e, também, a dificuldade 

na entrega e recebimento das atividades aos responsáveis dos alunos que, 

algumas vezes, devolviam as atividades em branco ou não as devolviam. 

 Foram muitos os desafios, envolvendo os profissionais e as famílias, que 

precisaram se reinventar para cumprir com a responsabilidade de educar. 

 Constatou-se nas rodas de conversa que, mesmo na incerteza, até o 

presente momento todos os profissionais da educação se dispuseram e estão 

dispostos a oferecer o seu melhor dentro dos limites de cada um, cumprindo seu 

papel, mesmo a distância, na confecção dos blocos de atividades e na busca 

ativa das famílias para a entrega, orientação e devolução das atividades. 

 Continuam os desafios pois, o coronavírus ainda circula entre nós e, 

somente a conscientização e o conhecimento serão as armas fundamentais para 

vencermos essa pandemia. 
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Nota Técnica: SESPA / Secretaria Municipal de Saúde, Plano de Vacinação dos 

Profissionais de Educação do município de Colares. 
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