
 
 

RESOLUÇÃO SME Nº 29, DE 14 DE OUTUBRO DE 2020 

 
Edita normas complementares sobre a retomada das 

atividades presenciais, com relação às escolas 

privadas de Educação Infantil que estão sob a 

Supervisão da Secretaria Municipal de Educação, 

durante o período da pandemia da COVID - 19. 

 

A Secretária Municipal de Educação, com fundamento, no Decreto Municipal nº 7.847, de 02 

de outubro de 2020, em seu artigo 4º, e considerando:  

- a Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso VII, a Lei Federal nº 9394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelecem princípios de qualidade de ensino;  

- a Deliberação CEE 177/2020 que fixa normas quanto à reorganização dos calendários 

escolares, devido ao surto global do Coronavírus, para o Sistema de Ensino do Estado de São 

Paulo, e dá outras providências; 

- o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo; 

- o Decreto Estadual nº 65.061, de 13 de julho de 2020, que foi alterado pelo Decreto Estadual 

nº 65.140, de 19 de agosto de 2020; 

- a Deliberação CIB nº 71, de 25 de agosto de 2020, que considera a necessidade de organizar 

as escolas e os serviços de saúde em esforço integrado para a proteção dos indivíduos em 

relação à infecção pelo Novo Coronavírus. 
 

RESOLVE: 

  

Art. 1º As instituições de ensino da rede privada sob a Supervisão da Secretaria Municipal de 

Educação deverão adotar protocolos sanitários, que foram definidos pela Comissão de 

Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 do Município de Catanduva, e enviados pela 

Comissão de Supervisão de Educação Infantil a todas as unidades escolares municipais e 

privadas, conforme Anexo desta Resolução. 

 

Art. 2º A unidade escolar da rede privada que tiver interesse em retornar com atividades 

presenciais deverão elaborar e encaminhar seu Plano de Retomada das Aulas Presenciais 

(PRAP) à Secretária Municipal de Educação do Município de Catanduva aos cuidados da 

Supervisão Educacional, onde deverá conter o período e horário de funcionamento, o 

planejamento das atividades e a quantidade dos alunos em cada sala que será oferecida as 

atividades e demais medidas previstas no protocolo sanitário do Município de Catanduva para 

a Educação Infantil (anexo) e no Plano São Paulo. O referido PRAR será encaminhado à 

Vigilância Sanitária para análise e manifestação. 

 

Art. 3º Os casos omissos relativos ao Protocolo Sanitário deverão ser tratados junto à 

Comissão de Supervisão de Educação Infantil, que encaminhará à Comissão de 

Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 do Município de Catanduva. 

 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Catanduva, aos treze dias do mês de outubro do ano de 2020. 
 

                  

Profª Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca 
Secretária Municipal de Educação 

R.G. nº 6.841.920-X 



 
 

ANEXO 

 

PROTOCOLO SANITÁRIO – PANDEMIA COVID-19  

ANO 2020 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ações da Secretaria Municipal de Educação 

 

1) Instituir a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19, que será 

composta por: 

- Representante da Secretaria de Educação, que presidirá; 

- Representante da Secretaria da Secretaria de Saúde; 

- Representante da Secretaria de Administração; 

- Representante dos Profissionais e Trabalhadores da Educação Municipal;  

- Representante do Conselho Municipal de Educação; 

- Representantes das Comissões Escolares a serem indicados pelas Unidades Escolares; 

- Representante das Escolas Estaduais; 

- Representante das Escolas da Rede Privada. 

2) Mobilizar as Escolas de Educação Infantil para organizarem suas Subcomissões Escolares 

de Retorno às Aulas, garantindo os seguintes representantes: 

- Diretor de Escola; 

- Representantes dos Docentes da Unidade Escolar; 

- Representante dos Servidores Públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação; 

- Representantes dos Pais de Alunos. 

3) Estudar à partir do número de crianças matriculadas de cada escola o percentual não 

atingido com as aulas remotas, para priorizá-las no retorno; 

4) Organizar o transporte coletivo de modo a criar uma logística que respeite as normas de 

segurança e higienização para trabalhadores e crianças; 

5) Garantir os equipamento de segurança a todos os profissionais da Educação, bem como as 

máscaras para as crianças;  

6) Orientar as escolas sobre como adquirir produtos com recursos do PDDE (Programa 

Dinheiro Direto na Escola); 

7) Garantir funcionários para limpeza/ higienização nas escolas, seguindo as orientações de 

limpeza e desinfecção de superfícies da Secretaria Municipal de Saúde; 

Atuação da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 



 
 

 

1) Definir a data do retorno das aulas presenciais; 

2) Elaborar o protocolo para atuação dos profissionais e trabalhadores da Educação em 

diferentes escolas e municípios; 

3) Reorganizar o calendário escolar; 

4) Planejar um retorno gradual com as devidas precauções com a saúde, para que as famílias 

se sintam acolhidas; 

5) Elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene, saúde e 

prevenção no espaço escolar; 

6) Manter afastados os funcionários e crianças com comorbidades, de acordo com o indicado 

pela Deliberação CIB nº 71/2020; 

7) Identificar acometidos pela Covid-19 e óbitos entre os profissionais e trabalhadores da 

Educação, crianças e famílias; 

8) Definir protocolo de atendimento às crianças, profissionais e trabalhadores da Educação 

que se sentirem mal na escola; 

9) Definir o protocolo das crianças e profissionais recuperados da Covid- 19 e o seu retorno 

ao trabalho e às aulas presenciais; (o retorno do recuperado ocorre após “vencimento” do 

atestado médico); 

10) Definir como será a oferta de alimentação com distanciamento social nas escolas 

(recomendado 2m); 

11) Trabalhar a porcentagem, inicialmente até 35% de crianças a serem atendidas por classe, 

respeitando os dois metros de distanciamento. As escolas devem organizar o escalonamento 

de acordo com a capacidade do espaço físico a ser usado, monitorando e avaliando o processo 

gradual de retorno às aulas, de acordo com o Plano de Retorno da Educação do Estado de São 

Paulo. A retomada das aulas presenciais ocorrerá em três etapas:  

Etapa 01 – até 35% da capacidade física da Unidade Escolar  

Etapa 02 – até 70% da capacidade física da Unidade Escolar 

Etapa 03 – até 100% da capacidade física da Unidade Escolar 

12) Garantir que durante o revezamento das crianças seja instituído o ensino híbrido (parte 

presencial e parte por mídias sociais); 

13) Elaborar um planejamento estratégico caso as aulas presenciais necessitem serem 

suspensas. 

Atuação da Subcomissão Escolar de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 

 



 
 

1) Planejar as ações e as estratégias a serem realizadas no espaço escolar, conforme as 

orientações da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19; 

2) Definir na escola ações de acolhimento às crianças, profissionais e trabalhadores da 

Educação e famílias; 

3) Organizar o fluxo de entrada e saída das crianças, de maneira alternada, evitando 

aglomerações e instalar tapetes sanitizantes na entrada da escola; 

4) Definir meios de comunicação com as famílias, com ações integradas com Saúde, 

Educação e Assistência Social; 

5) Iniciar o retorno gradual às aulas presenciais pelas crianças de quatro e cinco anos, 

respectivamente do Jardim I e Jardim II, avaliando o processo continuamente; 

6) Organizar e demarcar o espaço escolar para que o distanciamento social entre as crianças 

seja de dois metros; 

7) Orientar o cumprimento de rotinas de higienização das mãos; 

8) Orientar a periodicidade da limpeza de todos os espaços escolares; 

9) Orientar as escolas quanto a horários alternados para o uso e higienização do refeitório, 

banheiros, parques e outros espaços coletivos, considerando o agrupamento por faixa etária. 

 

AÇÕES NAS UNIDADES ESCOLARES 

 

Organização Inicial 

1) Fazer inicialmente a porcentagem das crianças do Jardim I e Jardim II, não atingidas com 

as aulas remotas, para serem prioridade no retorno gradual às aulas; 

2) Ter como meta não deixar nenhuma criança fora da escola. Evitar o abandono e a evasão 

escolar (escola x famílias x comunidade escolar); 

3) Trabalhar com os impactos emocionais, físicos e cognitivos das crianças e dos profissionais 

da Educação (desafio intersetorial: Educação x Saúde x Assistência Social); 

4) Reorganizar o calendário escolar, visando atingir aos objetivos de aprendizagem previstos 

nos currículos; 

5) Elaborar o plano pedagógico de retorno às aulas; 

6) Vivenciar o ensino híbrido (parte presencial x parte por mídias sociais), isso poderá fazer 

parte das ações educativas permanentes do século XXI; 

7) Repensar novos tempos e espaços com distanciamento social e procedimentos intensivos 

de higienização; 



 
 

8) Providenciar um livro exclusivamente para o registro de dispensa das crianças e 

funcionários relacionados ao Covid-19. Encaminhar a criança ou o funcionário ao posto de 

saúde mais próximo e registrar a volta mediante atestado médico. (Encaminhar o aluno ou 

funcionário a Unidade de Saúde de referência). 

 

Ações de prevenção 

1) Suspender temporariamente o uso das salas de vídeo, brinquedoteca, evitando aglomeração 

e manipulação de brinquedos; 

2) Observar nas crianças ou profissionais da Educação comportamentos alterados devido aos 

impactos emocionais. Se necessário, encaminhar ao posto de saúde para tratamento 

psicológico; 

3) Fortalecer a comunicação com as famílias das crianças; 

4) Cada escola deve ter um local onde possa acolher de forma humanizada a criança ou o 

Profissional de Educação que apresentar algum sintoma suspeito da Covid-19, até que seus 

familiares venham buscá-lo; 

5) Higienizar os espaços escolares e as salas de aula, no mínimo no início das aulas, na troca 

de turmas  e na saída das crianças; 

6) Monitorar a limpeza dos reservatórios de água, antes do retorno às aulas e com 

periodicidade, no mínimo, semestral; 

7) Demarcar as áreas de distanciamento social nos espaços físicos da escola (pátio, salas de 

aula, quadra, área externa etc.). Providenciar marcações no lado externo, sinalizando o espaço 

de distanciamento de dois metros, garantindo o distanciamento seguro entre as pessoas até 

abrir o portão. 

 

Entrada e saída 

1) Designar um funcionário para aferir a temperatura corporal das crianças, dos profissionais 

da escola e quaisquer pessoas que adentrarem na escola, bem como oferecer o álcool em gel 

70% ou álcool líquido 70% em borrifador. No caso da temperatura for superior a 37,8ºC ou 

ainda apresentar sintomas da doença, será negada a entrada e os pais devem ser encaminhados 

a levar a criança ao posto de saúde mais próximo. A criança somente retornará às aulas 

mediante atestado médico ou declaração autorizando o retorno da mesma. As crianças que 

chegarem de transporte escolar deverão passar pelos mesmos procedimentos dos demais na 

entrada; (levar a criança a unidade de saúde de referência / não há documento médico que 



 
 

ateste a possibilidade de retorno às aulas, após o termino do atestado o aluno esta apto a 

retornar) 

2) Minimizar a quantidade de pessoas circulando na escola. As crianças deverão entrar 

preferencialmente, desacompanhadas; 

3) Instalar tapete sanitizante na entrada da escola. A entrada deverá ser feita 

preferencialmente por um único portão; 

4) Os docentes que atuam com crianças de zero a três anos, deverão fazer uso de avental ou, 

ao chegar ao local de trabalho, realizar troca de roupa; 

5) O uso de máscara é obrigatório às crianças e Profissionais da Educação; 

6) Organizar a saída das crianças de forma a evitar aglomerações. 

 

Salas de Aula 

1) Adaptar e diminuir os tempos de atividades. Trabalhar em pequenos grupos; 

2) Organizar as mesas e cadeiras no formato tradicional. As mesas coletivas deverão 

comportar apenas uma criança, respeitando o distanciamento de dois metros. Procurar manter 

as crianças em lugares fixos na sala de aula; 

3) Evitar compartilhamento de objetos e brinquedos. Todo material deve ser de uso 

individual; 

4) Suspender atividades práticas que envolvam manipulação de objetos que não possam ser 

higienizados; 

5) Diminuir as decorações e objetos não necessários; 

6) As janelas e portas de todos os espaços devem permanecer abertas durante o período 

garantindo a ventilação, evitando também o toque nas maçanetas; 

7) Disponibilizar para cada sala de aula um frasco de álcool em gel 70%. Orientar o seu uso 

sempre que necessário; 

8) Retirar do espaço escolar materiais porosos ou de difícil higienização. Cantinhos de Leitura 

deverão ser retirados das salas; 

9) Planejar e organizar atividades ao ar livre sempre que possível, com grupos reduzidos e 

distanciamento de dois metros entre as crianças. 

 

 

Refeitório 

1) Evitar a prática do self-service nos horários das refeições; 



 
 

2) Utilizar garrafas individuais para água. Cada criança deve ter a sua identificada com seu 

nome. O uso do bebedouro será somente para abastecer as garrafas; 

3) Demarcar as áreas de distanciamento social (dois metros) no refeitório; 

4) Após cada refeição, a equipe de limpeza deverá fazer a higienização de todo espaço; 

5) A equipe de cozinha deverá utilizar EPIs, seguir os protocolos de higiene pessoal, da 

higienização dos alimentos, materiais e espaço. 

 

Uso dos banheiros 

1) Higienizar os banheiros e lavatórios, com solução de hipoclorito de sódio a 0,5% para 

desinfetar superfícies e álcool 70% para desinfecção de pequenos itens e mantê-los limpos 

durante todo o período de aulas; 

2) A retirada do lixo deve ser feita no mínimo três vezes ao dia e ser descartado com 

segurança. 
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