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DOUTO JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DA

COMARCA DE RONDONÓPOLIS.
 

 
 

Autos nº 1007488-65.2021.8.11.0003
 

 
 

 
 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

SAÚDE e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, todos qualificados, em atenção ao

despacho de id 52721768, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por sua

procuradora, que abaixo assina, requerer a juntada das informações, em anexo, para o fim

de demonstrar que apenas as atividades estritamente essenciais estão sendo realizadas de

forma presencial nas secretarias constantes do polo passivo e nos demais os órgãos

públicos municipais e tal situação se justifica seja para propiciar o atendimento remoto

aos contribuintes, fornecedores, servidores e etc (via telefone ou e-mail) seja para

assegurar a qualidade do ensino aos alunos da rede pública municipal ou garantir o

atendimento à saúde da população.
 

 
 

Nestes termos, pede deferimento.
 

 
 

Rondonópolis-MT, 7 de abril de 2021.
 

 
 

 
 

SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA
 

PROCURADORA MUNICIPAL
 

MATRÍCULA n. 1556184 – OAB/MT 14910
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REDE MUNICIPAL

Ano letivo começa dia 15 com aulas não presenciais

Fonte: Danielly Tonin - Gabinete de Comunicação | Publicado em 11/02/21 às 10:12

Wheverton Barros/Gcom

O ano letivo de 2021 na rede municipal de educação tem início na próxima segunda-feira (15) de
forma não presencial. Em função da pandemia do coronavírus, assim como ocorreu em 2020, a
rede municipal atuará por meio do Programa de Atividades para Além da Escola com o objetivo de
contemplar 100% dos estudantes da rede pública do município.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) estabeleceu o cronograma do “Além da Escola” que
prevê que a entrega das atividades pedagógicas aos alunos, pais ou responsáveis, referentes à
primeira quinzena (15/02 a 26/02) e à segunda quinzena (01/03 a 15/03) ocorra a partir do dia 8
de março e será feita pelas escolas.

Nesta primeira quinzena do ano letivo (15/02 a 26/02) as escolas irão elaborar e entregar as
propostas de trabalho para a Semed, além de promover o planejamento, elaboração e impressão
das atividades a serem entregues aos estudantes a partir do dia 8 de março, com as datas sendo
definidas pelas escolas.

A Semed explica que o Programa de Atividades para Além da Escola foi implementado para
atender a todos os estudantes matriculados na rede municipal de ensino, proporcionando aos
alunos atividades pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento de diferentes aprendizagens
de acordo com as competências e habilidades previstas para cada etapa e modalidade de ensino.

Cabe às unidades escolares de rede municipal se organizar para a elaboração das atividades
pedagógicas a serem desenvolvidas pelos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental
e Educação de Jovens e Adultos (EJA) em suas residências. A Semed destaca que as atividades
devem ser planejadas de modo que garanta a multi, a inter e a transdisciplinaridade, a partir das
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competências e habilidades para a Educação Infantil e Ensino Fundamental previstas na
LDB/1996, BNCC/2017, DRC/2018, DCM/2011, RCNEI/1998, DCNEI/2010, PMEI/2016 e o PPP.
As atividades pedagógicas contam como horas/aulas a serem cumpridas no ano letivo.

A Semed orienta ainda que as atividades pedagógicas devem ser organizadas de forma
diversificada e contextualizadas de acordo com o ciclo, etapas e modalidades de escolaridade dos
estudantes, respeitando as competências, habilidades e limitações, bem como os objetivos de
aprendizagem previstos para cada ano ou ciclo.

Para as escolas rurais, a Semed disponibiliza transporte para que as atividades cheguem a todos
os alunos e cabe aos diretores organizar o cronograma de atendimento e comunicar à Semed.

Em função da pandemia, a Semed destaca ainda que cada unidade escolar deve respeitar as
normas de higienização e segurança para a entrega das atividades pedagógicas, evitando
aglomerações e exigindo o uso de máscaras tanto dos profissionais quanto de pais e
responsáveis.
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NÃO PRESENCIAL

Secretaria Municipal realiza live de aula inaugural do ano letivo

Fonte: Rafael Vicentini - Gabinete de Comunicação | Publicado em 15/02/21 às 11:05

Live marca início do ano letivo na rede municipal. | Diego Utida - Gcom

Sob o comando do secretário Municipal de Educação, Rogério Penso, foi realizada na manhã
desta segunda-feira (15) uma live para marcar o início do ano letivo na rede municipal de ensino.
As atividades escolares serão realizadas de forma não presencial seguindo as diretrizes do
Programa de Atividades para Além da Escola, ainda por conta da pandemia do novo coronavírus. 

A partir de hoje os trabalhos dos profissionais da Educação vão se concentrar internamente nas
unidades escolares e a previsão é que os materiais de estudo dos alunos comecem a ser
entregues aos alunos, pais ou responsáveis na primeira quinzena de março. 

O secretário Rogério Penso lembrou durante a live da necessidade da reinvenção e da
organização desse novo formato de trabalho pedagógico ocasionado pela pandemia e conta com
o empenho dos professores das 70 unidades escolares, os servidores da Secretaria Municipal de
Educação e dos órgãos parceiros que atuam com crianças e adolescentes. “Queremos fortalecer
e potencializar a aprendizagem dos alunos mesmo com essas adversidades”, comentou. 

Mesmo com o retorno não presencial, a Semed orientou todas as unidades a seguir as normativas
de segurança sanitária para garantir a saúde dos trabalhadores e também da comunidade escolar.
As unidades deverão entrar em contato com os pais ou responsáveis assim que as apostilas
estiverem prontas para serem entregues aos alunos. 

A live contou com a participação do presidente da Associação dos diretores das escolas
municipais de Rondonópolis (Adesmur), Adevaldo de Carvalho, dos vereadores Kalynka Meirelles
e Reginaldo Santos e do presidente do Conselho Municipal de Educação, Adriano Gomes
Teixeira. 

Rede privada
 Em reunião realizada nesse fim de semana o Comitê de Gestão de Crise decidiu pelo retorno das

atividades presenciais nas escolas particulares de Rondonópolis, inclusive para menores de 12
anos, mas essas aulas só poderão acontecer após a publicação do decreto municipal que
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regulariza as atividades. Essas unidades apresentaram planos de contingenciamento para a
Semed mostrando que os alunos terão segurança sanitária nas escolas para o retorno das aulas,
mesmo assim, a Vigilância Sanitária vai manter a fiscalização e acompanhamento diário das
situações de risco em cada unidade.
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www.LeisMunicipais.com.br

DECRETO Nº 9.810, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

Estabelece regulamentação, orientação, critérios e
procedimentos gerais a serem observados pelos
órgãos e secretarias municipais relativos ao retorno
dos servidores públicos ao trabalho  observando as
medidas administrativas necessárias de combate à
pandemia de Coronavirus (COVID-19), conforme
situação de emergência pública estabelecida
através do Decreto Municipal nº 9.424 de 23 de
março de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas
atribuições legais; 

CONSIDERANDO que, para o enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, foi declarada
situação de emergência no Município de Rondonópolis-MT, pelo Decreto Municipal nº 9.538, de 16
de março de 2020, bem como autorizada a instituição do regime de tele trabalho  no decorrer desse
período; 

CONSIDERANDO, a necessidade de ações para a retomada segura das atividades e o convívio
social seguro no serviço Público Municipal; 

CONSIDERANDO, o princípio da Continuidade dos Serviços Públicos, a exigir a manutenção dos
serviços essenciais, assim como a uniformidade na conduta entre os diversos órgãos do Município; 

CONSIDERANDO, a portaria conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020 que estabelece as medidas a
serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-
19 nos ambientes de trabalho  (orientações gerais), e boletim epidemiológico nº 08, da Secretaria de
Vigilância em Saúde - Ministério da Saúde de 09 de abril de 2020, DECRETA: 

 Este Decreto atualiza sobre as medidas excepcionais, de caráter temporário, para a
prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno da
Administração Pública Municipal. 

 Fica determinado o retorno ao trabalho  a partir de 15 de janeiro de 2021, dos servidores
anteriormente enquadrados no grupo de risco em razão do enfrentamento da emergência de saúde
pública referente à pandemia do coronavirus (COVID-19), com idade inferior a 65 anos, desde que
se encontrem em estado clínico controlado em relação às comorbidades declaradas. 

§ 1º As atividades do servidor público municipal que retornará ao trabalho , nos termos do caput,
deverão se limitar ao expediente interno, não sendo autorizado o contato/atendimento ao público,
exceto para aqueles cujas atividades externas vinculem-se às áreas da segurança viária, saúde,
assistência social, saneamento básico, infraestrutura, zeladoria e limpeza, comunicação, bem como,
as atividades de apoio, de meio ou que, de alguma forma, façam parte da cadeia dos serviços
essenciais, assim também aquelas consideradas relevantes. 

Art. 1º

Art. 2º
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 Com base nas regras de distanciamento social previstas nos Decretos Municipais em vigor,
os responsáveis pelos Departamentos deverão preparar o ambiente de trabalho  para retorno dos
servidores públicos municipais citados no artigo 2º, observando-se os seguintes cuidados para todos
os servidores municipais: 

I - organizar as atividades presenciais do servidor público municipal, limitadas ao expediente interno
e à respectiva jornada de trabalho ; 

II - fiscalizar o uso obrigatório de máscara social; 

III - garantir a disponibilização e reposição constante de álcool em gel nas áreas de atendimento
interno e externo; 

IV - garantir a disponibilização e reposição constante de sabão nos sanitários, para higienização das
mãos; 

V - respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 m (um metro e meio) entre os servidores; 

VI - evitar o compartilhamento de objetos, quer sejam eles de uso individual ou coletivo; 

VII - adotar as cautelas sanitárias entre os turnos nos postos de trabalho  compartilhados; 

VIII - demarcar as áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações; 

IX - atender ao público prioritariamente mediante prévio agendamento; 

X - restringir a presença de terceiros nos ambientes internos de trabalho . 

 Os servidores públicos municipais que não se enquadram nas condições de retorno ao
trabalho  presencial  deverão apresentar ao DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E
PERÍCIA MÉDICA - DESOPEM, relatório médico circunstanciado e exames recentes (60 dias), aptos
à comprovação da comorbidade que justifique a manutenção de seu enquadramento no grupo de
risco (anexo I) e manutenção do afastamento ao trabalho  presencial , até a data constante no art.
1º 

§ 1º Até que seja avaliada a documentação apresentada, o servidor público municipal deverá
permanecer afastado, mediante comunicação à chefia imediata; 

§ 2º Comprovada a necessidade de manutenção do servidor público no grupo de risco, será ele
dispensado do retorno às atividades presenciais, e quando não aplicável o tele trabalho , fica
autorizado às chefias a concessão de férias e licenças prêmio e, em não sendo possível, será
aplicada a dispensa de ponto. 

§ 3º A perícia médica avaliará a documentação de que trata o caput, observados os seguintes
critérios:

I - o servidor que possuir comorbidade, cujo estado clínico esteja controlado, deverá retornar às
atividades presenciais; 

II - o servidor que possuir comorbidade, cujo estado clínico não esteja controlado, mas que também
não se enquadre nos requisitos para a concessão de Licença para Tratamento de Saúde ou,
Concessão de Benefício por Incapacidade Temporária, será concedido o gozo de férias e/ou licença
prêmio que, se não cabíveis, deverá permanecer em tele trabalho  e, não sendo esse possível, será
aplicada a dispensa de ponto, nos termos do §2º; 

 Os servidores que após avaliado a solicitação pelo Departamento de Saúde Ocupacional e
Perícia Médica - DESOPEM e constatar a necessidade de permanência em tele trabalho , deverão: 

I - observar a carga horária, as atribuições e a jornada do seu respectivo cargo; 

Art. 3º

Art. 3º

Art. 4º
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II - cumprir a meta de desempenho estabelecida no plano de trabalho ; 

III - assinar termo de compromisso, ciência e responsabilidade; 

IV - atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença pessoal for
necessária e houver interesse da Administração Pública; 

V - manter dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados e ativos; 

VI - consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico institucional, a Intranet e
demais formas de comunicação do órgão ou entidade de exercício; 

VII - permanecer em disponibilidade constante para contato, nos horários de funcionamento da
unidade; 

VIII - manter o chefe imediato informado, de forma periódica e sempre que demandado, por meio de
mensagem dirigida à caixa postal individual de correio eletrônico institucional, acerca da evolução do
trabalho , bem como indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou
prejudicar o seu andamento; 

IX - oficiar documentalmente ao chefe imediato a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros
impedimentos para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou possível
redistribuição do trabalho ; 

X - zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas
de segurança da informação e adoção de cautelas adicionais necessárias; 

XI - retirar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à
realização das atividades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação e
à guarda documental, constantes de regulamentação própria, quando houver, e mediante termo de
recebimento e responsabilidade do servidor. 

§ 1º O servidor submetido ao regime tele trabalho  o cumprirá no município de Rondonópolis/MT, e
deverá sempre que solicitado, dar ciência sobre as atividades desenvolvidas ao seu chefe imediato,
apresentando relatório de atividades mensalmente. 

§ 2º O regime regulado por este Decreto é de caráter excepcional e de natureza temporária, não
gerando direito a permanência neste após a cessação dos motivos que a autorizaram, conforme art.
1º deste Decreto, devendo o servidor assinar termo de compromisso, nos termos do anexo - IV. 

§ 3º Deverá ser reanalisado a cada 45 (quarenta e cinco) dias, pelo Departamento de Saúde
Ocupacional e Perícia Médica - DESOPEM, os casos que forem necessários as aplicações de
tele trabalho . 

 Não se aplicará o regime de tele trabalho  aos servidores que embora não pertença ao grupo
de risco, convivam sob o mesmo teto com familiar que a ele pertença e/ou seja imprescindível aos
seus cuidados, devendo-se o seu retorno imediato ao trabalho  presencial . 

 O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho
normal do servidor não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso. 

 O regime de tele trabalho  poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa da autoridade
gestora de cada repartição, quando: 

I - Justificado o interesse público; 

II - Verificada a ineficiência ou incompatibilidade dos serviços prestados; 

III - O servidor público não mais possuir as condições de risco (anexo I), após devida análise pelo
Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica - DESOPEM, conforme art. 4º, §3º, desse
decreto. 

Art. 5º

Art. 6º

Art. 7º
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Parágrafo único. A alteração de regime que trata o caput deste artigo deverá ser notificada ao
servidor a qualquer tempo, sempre que houver interesse da administração, através dos meios de
comunicação disponíveis, como telefone, e-mail e aplicativos de mensagens. 

 Fica possibilitado o retorno voluntário ao trabalho  presencial  dos servidores do grupo de
risco que se encontrem em tele trabalho , mediante apresentação de solicitação escrita e de atestado
médico emitido pelo médico assistente atestando a segurança do retorno, de forma a se encontrar
apto a exercer as funções e os referidos documentos serão analisados pela perícia médica. 

 Compete a autoridade gestora de cada repartição: 

I - analisar resultados do tele trabalho  em sua unidade; 

II - supervisionar a aplicação e a disseminação do processo de acompanhamento de metas e
resultados; 

III - controlar os resultados obtidos em face das metas fixadas para sua unidade, conforme anexo
parte integrante do decreto ou através de outro instrumento que venha a se adequar a realidade de
cada repartição pública municipal. 

IV - manter contato permanente com os servidores públicos para repassar instruções de serviço. 

 O servidor em tele trabalho  deve, obrigatoriamente, sujeitar-se às medidas de restrição
social e demais orientações emanadas nos órgãos sanitários federais, estaduais e municipais que
não conflitem com a presente Decreto. 

Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput ensejará a responsabilização administrativa
funcional do servidor. 

 Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em
contrário, inclusive portarias internas. 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 
Rondonópolis, 23 de novembro de 2020. 
105º da Fundação e 66º da Emancipação Política. 

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 

MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA 
Secretária Municipal de Governo 

Registrado na Coordenadoria 
Legislativa de Atos Oficiais e 
Publicado no DIORONDON-e. 

ANEXO I 

I - Idade igual ou superior a 65 anos; 

II - Doença respiratória crônica: 

a) Asma Grave em uso de corticoide sistêmico; 
b) DPOC;
c) Bronquiectasia; 
d) Fibrose Cística; 
e) Doença Intersticiais do pulmão; 
f) Displasia broncopulmonar; 
g) Hipertensão Pulmonar; 

Art. 8º

Art. 9º

Art. 10.

Art. 11.
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III - Doença cardíaca crônica: 

a) Doença cardíaca congênita; 
b) Doença cardíaca isquêmica; 
c) Insuficiência cardíaca; 

IV - Doença renal crônica: 

a) Doença renal nos estágios 3, 4 e 5; 
b) Síndrome nefrótica; 
c) Paciente em diálise; 

V - Doença hepática crônica: 

a) Hepatites crônicas; 
b) Cirrose;

VI - Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular. 

VII - Diabetes: 

a) Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos; 

VIII - Imunossupressão: 

a) Imunodeficiência congênita ou adquirida; 
b) Imunossupressão por doenças ou medicamentos; 

IX - Transplantados. 

ANEXO II - Formulário de Pactuarão, acompanhamento e avaliação de atividades e metas para o
regime de Tele trabalho  

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

Nome Completo Matrícula nº

Telefone Fixo Telefone Móvel

Unidade de Lotação Unidade de Exercício

DESCRIÇÃO, PLANEJAMENTO E COMPLANHAMENTO DE ATIVIDADE (S) EM JORNADA DE TELE TRABALHO

PACTUAÇÃO AVALIAÇÃO

Ações
Pactuadas

Qtde.
Data
de
Início

Data de
Entrega

Frequência
de Entrega

Tempo de
Execução
em regime
presencial

Meta
Pactuada

Total da
Meta
Pactuada

Percentual
de
Redução

Atividade
foi
executada
no prazo?
(Sim/Não)

Produto
atendeu
aos
requisit
pactuad
(Sim/Nã

CARGA HORÁRIA TOTAL

ASSINATURAS

CIÊNCIA DAS PARTES SOBRE A PACTUAÇÃO

Autorizo a realização das atividades listadas acima em regime de Tele trabalho , ressalvando que o servidor poderá
convocado para reuniões de acompanhamento ou participar de outras atividades, conforme disposto no Decreto Municip
_______, de ___ de _________ de 2020. Ciente: Assinatura Assinatura Identificação ad Chefia Imediata Nome do Servido

REGISTROS ACERCA DE SITUAÇÕES E EVENTOS RELEVANTES

Descrever as dificuldades apresentadas e/ou benefícios observados durante a execução das atividades
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Relato do Servidor:

Relato da Chefia:

ANEXO III - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDORES POR UNIDADE MONITORADA

AVALIAÇÃODE ATIVIDADE E RESPECTIVO CUMPRIMENTO DE PRAZO E QUALIDADE

UNIDADE
TOTAL DE
SERVIDORES
DA UNIDADE

QUANTIDADE DE
SERVIDORES EM
REGIME DE
TELE TRABALHO

QUANTIDADE DE
SERVIDORES QUE
ATENDERAM AO
PRAZO EM TODAS
AS AÇÕES
PACTUADAS

QUANTIDADE DE
SERVIDORES QUE
ATENDERAM À
QUALIDADE EM
TODAS AS AÇÕES
PACTUADAS

ANEXO IV - TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO - REGIME DE JORNADA DIFERENCIADA -
EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO 

Eu, ________________________________, servidor público municipal registrado sob matrícula n.
___________ declaro que na data de ___/____/_______, aderi a prestação do serviço público
atrelado à ____________ _____________________________, na função de
___________________________ sob o regime de jornada diferenciada excepcional e temporário,
conforme disposições do Decreto Municipal nº ________/2020. 

Declaro que tomei conhecimento do teor da decisão da presente opção, estando ciente dos deveres
dispostos no art._____do Decreto Municipal nº _______/2020 e, em especial às seguintes
condições: 

1 - O regime autorizado é excepcional e temporário, não gerando direito a permanência nesta
modalidade de trabalho  após a cessação dos motivos que a autorizaram, eis que se trata de
medida vinculada à manutenção da condição de distanciamento social temporário, conforme
diretrizes determinadas pelas autoridades sanitárias, cujo objetivo é mitigar a propagação do vírus
COVID-19; 
2 - Todos os serviços ordinariamente prestados, por decorrência das atribuições do cargo, deverão
ter sua continuidade nesta modalidade de trabalho ; 
3 - A chefia imediata poderá requisitar a presença do servidor optante no local de trabalho  para
tratar de assuntos relacionados ao serviço, quando se tratar de situação em que se faça necessária
tal medida. 
4 - O servidor optante estará disponível para comunicação com a chefia imediata e os demais
colegas do setor, através dos meios remotos disponíveis (telefone, e-mail, aplicativos de
mensagens, etc) durante o horário de serviço costumeiramente prestado; 
5 - A chefia imediata poderá requisitar o retorno do servidor optante ao regime presencial  de
trabalho , a qualquer tempo, havendo interesse da administração pública municipal, quando
verificada a ineficiência ou incompatibilidade dos serviços prestados com o regime autorizado; 
6 - O servidor optante deverá preencher e entregar, até o último dia útil de cada mês, relatório diário
circunstanciado das atividades realizadas durante o período do regime autorizado, para fins de
comprovação da prestação do serviço e lançamento no registro de ponto. 

Declaro, ainda: 

1 - Dispor de infraestrutura física e tecnológica necessárias e adequadas e das condições
ambientais adequadas à realização das ações pactuadas, de maneira segura e tempestiva; 
2 - Adotar as providências cabíveis para assegurar o cumprimento das normas e orientações afetas
à segurança da informação e à salvaguarda de documentos durante a execução das ações
pactuadas; 
3 - Estar em condições de pronto retorno ao regime de trabalho  presencial . 
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Com a assinatura deste formulário, o servidor: 

1 - Autoriza o fornecimento do número de telefone pessoal a pessoas que façam chamadas
telefônicas para a sua unidade de exercício, sem necessidade de avaliação, pelo atendente, a
respeito da pertinência do fornecimento; e 
2 - Autoriza o fornecimento do número de telefone pessoal a servidores em exercício que indiquem
necessidade de contato telefônico relacionado às suas ações profissionais. 

O período autorizado para o regime de trabalho  remoto excepcional e temporário se inicia em
__/__/_____ e perdura até __/__/_____, podendo ser renovado, caso se mostre necessário - por
recomendação das autoridades sanitárias e de saúde - a manutenção das medidas de
distanciamento social que fundamentam o regime autorizado. 

________________________________ 
Servidor Público 
Matrícula _________

Download do documento

 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 25/02/2021

Nota: Este texto disponibilizado não substitui o original publicado em Diário Oficial.
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DECRETO Nº 9.989, DE 30 DE MARÇO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE REGRAS E 

MEDIDAS RESTRITIVAS A SEREM ADOTADAS 

NO MUNICÍPIO PARA PREVENIR O AUMENTO 

DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município. 

 

CONSIDERANDO os índices de taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI’s, que 

conforme os dados contidos no Painel Epidemiológico nº 381 Coronavírus/Covid-19 

Mato Grosso, de 24 de março de 2021, da Secretaria Estadual de Saúde, indicam 

98,05% da taxa de ocupação; 

 

CONSIDERANDO o aumento de demanda hospitalar pública e privada por oxigênio 

medicinal e medicamentos necessários para intubação de pacientes em estado grave 

como decorrência do aumento do número de contaminações e internações; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece que é competência comum 

da União, Estados e Municípios cuidar da saúde pública, nos termos do inciso II, do art. 

23 da CF; 

 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal (Rcl 46.122/MT) consigna que o 

os municípios podem valer-se da autonomia municipal para ditar as medidas de combate 

à pandemia de Covid-19 somente nos casos em que houverem a imposição de medidas 

mais restritivas que as previstas em legislações estaduais; 

 

CONSIDERANDO a classificação de risco MUITO ALTO do Município de 

Rondonópolis, divulgada por meio do Decreto Estadual n° 874, de 25 de março de 

2021; 

 

CONSIDERANDO que o Estado de Mato Grosso, nas considerações do Decreto 

Estadual n° 874, de 25 de março de 2021, reconheceu a dificuldade que tem de adotar 

medidas únicas mais restritivas para todos os Municípios; 

 

CONSIDERANDO a decisão judicial proferida nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1003497-90.2021.8.11.0000 que entendeu serem impositivas as 
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determinações contidas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021, sob pena 

de responsabilização dos prefeitos; 

 

CONSIDERANDO que o descumprimento de tal determinação judicial poderá 

acarretar a responsabilização do gestor municipal, tais como o afastamento do cargo e 

imputação da prática de ilícito penal; 

 

CONSIDERANDO que no artigo 5°, inciso IV, alinea “b”, do Decreto Estadual n°. 

874, de 25 de março de 2021, determina a quarentena coletiva obrigatória no território 

do Município, pelo período de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogável. 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Este Decreto estabelece diretrizes para adoção da medida excepcionais, de 

caráter temporário, restritivas de circulação de pessoas e ao funcionamento das 

atividades privadas e públicas, para a prevenção de riscos de contágio pelo Coronavírus, 

no âmbito do Município de Rondonópolis. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA EVITAR A 

DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS CAUSADOR DO COVID-19 

 

 

Art. 2° Fica determinada a observância das disposições contidas no Decreto Estadual nº 

874, de 25 de março de 2021, no âmbito do Município de Rondonópolis. 

 

Art. 3° Fica instituída a medida de quarentena coletiva obrigatória no território do 

Município, pelo período de 10 (dez) dias, podendo ser prorrogável. 

 

Parágrafo único. Para efeitos do caput, considera-se como quarentena coletiva 

obrigatória a medida que tem por objetivo evitar a propagação da pandemia por meio do 

confinamento obrigatório de pessoas em suas habitações, com restrição ao trânsito de 

pessoas, ficando permitida a circulação apenas para o o funcionamento dos serviços 

públicos e exercício e/ou acesso às atividades essenciais; 
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Art. 4° Fica proibido a locomoção de qualquer cidadão no território do Município de 

Rondonópolis, no período compreendido entre as 21hàs 04h, de segunda a segunda-

feira, exceto quando: 

 

I. Para fins de acesso aos serviços essenciais previstos no artigo 7°, §3° e anexo único do 

presente decreto, mediante a comprovação da necessidade e urgência. 

II. Para fins de exercício das atividades essenciais previstos no artigo 7°, §3° e anexo único 

do presente decreto. 

III. Quando em trânsito decorrente de retorno e/ou partida de viagens oriundas do 

Terminal Rodoviário localizado no Município. 

 

 

Art. 5° Fica proibido o consumo, a distribuição, a comercialização e a venda de bebidas 

alcóolicas, inclusive nos estabelecimentos comerciais em rodovias estaduais e federais, 

situados no território do município de Rondonópolis, pelo período de 10 (dez) dias. 

 

§ 1º Fica proibido o transporte de bebidas alcóolicas no território do Município de 

Rondonópolis, exceto quando acompanhado de nota fiscal e destinado a 

comercialização ou distribuição em outro Município. 

 

§ 2º O estabelecimento que pela primeira vez descumprir a determinação do caput, será 

multado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Se reincidente, aplica-se multa equivalente ao 

triplo deste valor, conforme previsto nos art. 7º e 7º-A da Lei Estadual nº 13.316/2021, 

com as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 11.326/2021. 

 

Art. 6° Fica ainda proibida a utilização e comercialização do cachimbo denominado 

"narguilé", pelo período de 10 (dez) dias. 

 

§ 1° A simples utilização do cachimbo caracteriza infração ao art. 268 do Código Penal, 

independente de contaminação ou não, com pena de detenção prevista de um mês a um 

ano, e multa. 

 

§ 2º A conduta descrita no caput também enseja multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por pessoa física, conforme dispõe o Art. 6º da Lei Estadual nº 13.316/2021. 

 

CAPÍTULO II 

 

DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS ESSENCIAIS 
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Art. 7° Fica autorizado, no âmbito do Município de Rondonópolis, somente o 

funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais.  

 

§1° Consideram-se essenciais as atividades descritas no anexo único do presente 

decreto. 

 

§2° Com exceção das atividades essenciais ininterruptas, as demais atividades 

essenciais poderão funcionar das 05h às 19h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados até 

às 12h.  

 

§3° As farmácias, os serviços de saúde, de hospedagem e congêneres, de imprensa, de 

transporte individual remunerado de passageiros por meio de táxi, moto-táxi e 

aplicativo, as funerárias, os postos de combustíveis que atendem na modalidade de 24h, 

exceto conveniências, as indústrias, as atividades relacionada a logística de alimentos e 

grãos, serviços de guincho, segurança e vigilância privada, de manutenção e 

fornecimento de energia, água, telefonia e coleta de lixo e as atividades de logística de 

distribuição de alimentos e os profissionais liberais no exercício da profissão, desde que 

inscritos em ordem ou conselho profissional, não ficam sujeitas às restrições de horário 

previstos no presente artigo. 

 

§4° hipermercados, atacadistas, supermercados, mercados, peixarias, 

hortifrutigranjeiros, quitandas, e açougues, de segunda à sábado das 05h às 19h e, aos 

domingos das 05h às 12h; 

 

§5° Os restaurantes, lanchonetes, trailer de lanches, cafés, pizzarias, padarias e 

congêneres poderão funcionar de segunda à sexta-feira das 05h às 19h e, aos sábados e 

domingos das 05h às 14h. Fica autorizado ainda, a modalidade de drive trhu e retirada 

até as 20h45m e, a modalidade delivery até as 23h e 59m, de segunda à segunda-feira. 

  

§6° O comércio eletrônico poderá funcionar normalmente e com entrega na modalidade 

de delivery, 05h às 19h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados até às 12h, sendo 

vedado no domingo. 

 

§8° As atividades religiosas poderão ocorrer de segunda a segunda-feira, das 05h às 

19h. 
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CAPÍTULO III 

 

DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE RISCOS, PARA EVITAR A 

DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS COVID-19 NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

Art. 8° Fica suspenso, pelo período de 10 (dez) dias, o atendimento presencial nos 

órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, devendo o atendimento ser 

realizado por canais de atendimento alternativos. 

 

§1° Os órgãos públicos municipais essenciais e indispensáveis ao atendimento do 

interesse público e das necessidades da Administração Pública, continuarão 

funcionando normalmente, por meio de expediente interno, com observância dos 

protocolos de mitigação e prevenção a disseminação do Coronavírus. 

 

§2° Os serviços, requerimentos, emissão de guias, consultas tributárias, impugnações, 

recursos e qualquer outra demanda dos cidadãos para os órgãos municipais deverão 

ocorrer via internet ou canais alternativos disponibilizados diretamente no portal do 

município: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/. 

 

§3° As demandas que não estiverem disponíveis on-line poderão ser solicitadas através 

e-mail e ou telefone, de forma excepcional até sua implementação. 

 

 

Art. 9° Os Órgãos Públicos que compõem a Administração Direta e Indireta, que 

tiverem servidores positivos para Covid-19, devem adotar todas as medidas 

recomendadas pelo protocolo de saúde, devendo obrigatoriamente isolar ou testar os 

demais servidores do setor ou setores contaminados, em 24h, contados da ciência. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS MEDIDAS RECOMENDATÓRIAS 

 

Art. 10° Visando evitar a disseminação do vírus causador do Covid-19, recomenda-se: 

 

I. As tradições fúnebres como cerimônia de despedida (velórios e funerais), sejam 

realizadas em locais com grande ventilação, adotando as medidas de assepsia, 

evitando-se grandes aglomerações e que sejam breves, devendo o protocolo para 
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óbitos de COVID-19, observar as orientações da Associação Brasileira de Empresas e 

Diretores do Setor Funerário publicada no dia 16 de março de 2020; 

 

II. No caso de condomínios residenciais e comerciais, a adoção de orientações 

normativas, portarias, boletins divulgados pelos órgãos competentes, bem como, 

instalação de dispenser de álcool em à 70%, nas áreas de uso comum, além de 

higienização periódica em locais de fluxo; 

 

 

III. Os moradores do Munícipio de Rondonópolis, ao regressarem de viagens 

internacionais e interestaduais, devem adotar o isolamento domiciliar pelo 

período recomendando de 14 (quatorze) dias; 

 

IV. Os idosos acima de 60 (sessenta) anos e os que possuem doenças pulmonares 

preexistentes devem permanecerem em suas habitações evitando-se os acessos 

às atividades essenciais; 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 11 Em caso de descumprimento das medidas previstas neste Decreto, as 

autoridades competentes deverão apurar as eventuais práticas de infração administrativa 

prevista no inciso VIII, do artigo 10 da Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, 

no art. 65 da Lei Estadual nº 7.110, de 10 de fevereiro de 1999, no inciso XXIX do art. 

78, da Lei Complementar Municipal nº 135, de 13 de dezembro de 2012, Lei Estadual 

nº 13.316/2021, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 11.326/2021.bem 

como informar aos órgãos competentes eventuais práticas de ilícitos administrativo, 

cíveis e criminais. 

 

 

Art. 12 A violação das normas contidas neste Decreto ainda sujeitará o infrator as 

penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997, que dispõe sobre a organização 

do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, que estabelece as normas 

gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. Identificados indícios de crime contra a saúde pública, será 
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encaminhado relatório as autoridades competentes para a sua apuração, constatado 

ilícito administrativo, será aplicado a legislação municipal vigente.  

 

Parágrafo Único: O infrator também estará sujeito a medida sanitária preventiva dentre 

as quais: I - Infração de medida sanitária preventiva, tipificada no art. 268, do Código 

Penal Brasileiro, infração contida no art. 39, inciso XIV, da Lei nº 8.078/1990, as 

condutas tipificadas nos artigos: 61, 65, 75 76, da Lei nº 8.078/1990.  

    

TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13 Revoga-se somente as disposições em contrário ao presente. 

 

Art. 14 Este Decreto entra em vigor partir da 00:00h do dia 31/03/2021. 

 

Art. 15 Este Decreto poderá ser revisto a qualquer tempo, de acordo com a evolução 

epidemiológica da COVID-19 no Município de Rondonópolis-MT. 

 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, 30 de março de 2021 

104º da Fundação e 66º da Emancipação Política. 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA 

Secretária Municipal de Governo 

 

 

 

 

Registrado na Coordenadoria  

Legislativa de Atos Oficiais e 

Publicado no DIORONDON-e. 
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ANEXO ÚNICO  

DISPÕE SOBRE AS ATIVIDADES ESSENCIAIS NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT 

 

 ASSISTÊNCIA À SAÚDE, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES; 
 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE; 
 

 ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E PRIVADA, INCLUÍDAS A VIGILÂNCIA, A GUARDA 
E A CUSTÓDIA DE PRESOS; 
 

 ATIVIDADES DE DEFESA NACIONAL E DE DEFESA CIVIL; 
 

 TRÂNSITO E TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS;  
               

 TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET; 
 

 SERVIÇO DE CALL CENTER; 
 

 GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUÍDOS:                

A) O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA O FUNCIONAMENTO E 

A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS GERADORAS E DOS SISTEMAS DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA; E                  

B) AS RESPECTIVAS OBRAS DE ENGENHARIA;                  

 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ENTREGA, REALIZADAS 
PRESENCIALMENTE OU POR MEIO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO, DE PRODUTOS DE 
SAÚDE, HIGIENE, LIMPEZA, ALIMENTOS, BEBIDAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 
                     

 SERVIÇOS FUNERÁRIOS; 
 

 GUARDA, USO E CONTROLE DE SUBSTÂNCIAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COM 
ELEMENTOS TÓXICOS, INFLAMÁVEIS, RADIOATIVOS OU DE ALTO RISCO, DEFINIDOS 
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO, EM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
SEGURANÇA SANITÁRIA, METROLOGIA, CONTROLE AMBIENTAL E PREVENÇÃO 
CONTRA INCÊNDIOS;                   

 VIGILÂNCIA E CERTIFICAÇÕES SANITÁRIAS E FITOSSANITÁRIAS; 
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 PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS DOS VEGETAIS E DE DOENÇA 
DOS ANIMAIS; 
 

 INSPEÇÃO DE ALIMENTOS, PRODUTOS E DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL; 
 

 VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL; 
 

 CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, AQUÁTICO OU TERRESTRE; 
 

 SERVIÇOS DE PAGAMENTO, DE CRÉDITO E DE SAQUE E APORTE PRESTADOS PELAS 
INSTITUIÇÕES SUPERVISIONADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL;  
               

 SERVIÇOS POSTAIS; 
 

 SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, ENTREGA E LOGÍSTICA DE CARGAS EM 
GERAL;  
               

 SERVIÇO RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS (DATA CENTER) PARA SUPORTE DE OUTRAS ATIVIDADES PREVISTAS NESTE 
DECRETO; 
 

 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA FEDERAL; 
                 

 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE NUMERÁRIO À POPULAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DO SISTEMA 
DE PAGAMENTOS BRASILEIRO;  
                 

 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL; 
 

 

 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS, BIOCOMBUSTÍVEIS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E DEMAIS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO; 
                 

 MONITORAMENTO DE CONSTRUÇÕES E BARRAGENS QUE POSSAM ACARRETAR RISCO 
À SEGURANÇA; 
 

 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS GEOLÓGICOS COM VISTAS À GARANTIA DA 
SEGURANÇA COLETIVA, NOTADAMENTE POR MEIO DE ALERTA DE RISCOS NATURAIS E 
DE CHEIAS E INUNDAÇÕES; 
 

 MERCADO DE CAPITAIS E SEGUROS; 
 

 CUIDADOS COM ANIMAIS 
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 ATIVIDADE DE ASSESSORAMENTO EM RESPOSTA ÀS DEMANDAS QUE CONTINUEM EM 
ANDAMENTO E ÀS URGENTES; 
 

 ATIVIDADES MÉDICO-PERICIAIS RELACIONADAS COM A SEGURIDADE SOCIAL, 
COMPREENDIDAS NO ART. 194 DA CONSTITUIÇÃO; 
 

 ATIVIDADES MÉDICO-PERICIAIS RELACIONADAS COM A CARACTERIZAÇÃO DO 
IMPEDIMENTO FÍSICO, MENTAL, INTELECTUAL OU SENSORIAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS E 
INTERDISCIPLINARES, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS PREVISTOS EM 
LEI, EM ESPECIAL NA LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 - ESTATUTO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA; 
 

 OUTRAS PRESTAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS DA CARREIRA DE PERITO MÉDICO FEDERAL 
INDISPENSÁVEIS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INADIÁVEIS DA 
COMUNIDADE; 
 

 FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO;  
               

 ATIVIDADES DE PESQUISA, CIENTÍFICAS, LABORATORIAIS OU SIMILARES 
RELACIONADAS COM A PANDEMIA DE QUE TRATA ESTE DECRETO;  
                   

 ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, ASSESSORIA E 
CONSULTORIA JURÍDICAS EXERCIDAS PELA ADVOCACIA PRIVADA E PÚBLICA;  
                

 ATIVIDADES RELIGIOSAS DE QUALQUER NATUREZA, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE;  
     

 UNIDADES LOTÉRICAS; 
       

 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO DE PARTES E PEÇAS 
NOVAS E USADAS E DE PNEUMÁTICOS NOVOS E REMOLDADOS;  
     

 SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E IMAGENS; 
              

 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, INCLUÍDAS AQUELAS 
REALIZADAS POR MEIO DE START-UPS, PARA OS FINS DE QUE TRATA O ART. 3º DA LEI 
Nº 13.979, DE 2020;  
 

           

 ATIVIDADES DE COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS, INCLUÍDAS AQUELAS DE 
ALIMENTAÇÃO, REPOUSO, LIMPEZA, HIGIENE, COMERCIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTOMOTIVAS, DE CONVENIÊNCIA E CONGÊNERES, 
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DESTINADAS A ASSEGURAR O TRANSPORTE E AS ATIVIDADES LOGÍSTICAS DE TODOS 
OS TIPOS DE CARGA E DE PESSOAS EM RODOVIAS E ESTRADAS; 
 

 ATIVIDADES DE PROCESSAMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO E DE 
OUTROS BENEFÍCIOS RELACIONADOS, POR MEIO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL OU 
ELETRÔNICO, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOS 
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA E PELA SAÚDE DO TRABALHO;  
          

 ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS;  
  

 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
REPOSIÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MONITORAMENTO E INSPEÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EM GERAL, INCLUÍDOS ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES E EQUIPAMENTOS DE 
REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO;   
               

 ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS 
E PRODUTOS QUÍMICOS, PETROQUÍMICOS E PLÁSTICOS EM GERAL; 
 

 ATIVIDADES CUJO PROCESSO PRODUTIVO NÃO POSSA SER INTERROMPIDO SOB PENA 
DE DANO IRREPARÁVEL DAS INSTALAÇÕES E DOS EQUIPAMENTOS, TAIS COMO O 
PROCESSO SIDERÚRGICO E AS CADEIAS DE PRODUÇÃO DO ALUMÍNIO, DA CERÂMICA E 
DO VIDRO; 
               

 ATIVIDADES DE LAVRA, BENEFICIAMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, 
ESCOAMENTO E SUPRIMENTO DE BENS MINERAIS; 
                 

 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS, 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO OU ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, REFERENTES AOS 
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS OU PRIVADOS DESTINADOS A MITIGAR AS 
CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE QUE TRATA A 
LEI Nº 13.979, DE 2020;  
                

 PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL;  
     

 INDÚSTRIAS QUÍMICAS E PETROQUÍMICAS DE MATÉRIAS-PRIMAS OU PRODUTOS DE 
SAÚDE, HIGIENE, ALIMENTOS E BEBIDAS; 
 

       

 ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE; 
               

 ATIVIDADES INDUSTRIAIS, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE;  
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 SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE;  
        

 ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES, OBEDECIDAS AS 
DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.  
 

 PROFISSIONAIS LIBERAIS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, DESDE QUE INSCRITOS EM 
ORDEM OU CONSELHO PROFISSIONAL. 
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APRESENTAÇÃO 
A pandemia da Covid-19 trouxe consigo 

desafios para toda a sociedade, causou 
impactos para as políticas públicas e muitas 
incertezas em relação aos desdobramentos 
das políticas de saúde.  

Na educação, o efeito tempestivo da 
suspensão das aulas fez com que 
professores e alunos tivessem que se 
ajustar rapidamente às novas formas de 
ensinar e aprender. Nesse contexto, o uso 
das tecnologias e as aulas remotas 
emergiram como alternativas para dar 
seguimento às atividades escolares.  

Agora, tanto no Brasil quanto em 
diferentes países, há um movimento de 
retomada das aulas presenciais, justificado 
pela importância da educação escolar para 
o desenvolvimento intelectual, social e 
emocional das crianças, dos jovens e das 
famílias. Nesse sentido, é necessário 
preparar a comunidade escolar (alunos, 
professores, gestores, famílias e entorno 
escolar) para novas práticas a partir das 
perspectivas científicas sobre os cuidados 
de prevenção, promoção e reabilitação em 
saúde.  

Para tanto, o Ministério da Educação 
(MEC), por meio da Secretaria de Educação 
Básica (SEB), da Secretaria de 
Alfabetização (Sealf) e da Secretaria de 
Modalidades Especializadas de Educação 
(Semesp), com base em diferentes 
documentos e protocolos de biossegurança, 
elaborou o presente guia de orientação para 
auxiliar sistemas e redes de ensino na 
retomada das aulas ou quando forem 
elaborar seus próprios guias ou planos de 
retorno às atividades presenciais. Este guia 

contém normas técnicas de segurança em 
saúde e recomendações de ações sociais e 
pedagógicas a serem observadas pelos 
integrantes da comunidade escolar. 

O presente guia tomou como base 
orientações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), da Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS), da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 
do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) e do próprio Ministério da Saúde 
do Brasil (MS). O guia também considerou 
os documentos e sugestões produzidos pelo 
Conselho Nacional de Secretários de 
Educação (Consed) e pela União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime), além dos cuidados relativos à 
educação alimentar e nutricional e à 
segurança dos alimentos, elaborados pelo 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) no âmbito do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Também é importante observar os 
objetivos do Programa Saúde nas Escolas, 
que busca contribuir para a formação 
integral dos estudantes por meio de ações 
de promoção, prevenção e atenção à saúde, 
com vistas ao enfrentamento das 
vulnerabilidades que comprometem o pleno 
desenvolvimento de crianças e jovens da 
rede pública de ensino.  

Nesse retorno, portanto, deverá 
preponderar o esforço coletivo de diferentes 
entidades que estão no entorno da escola, 
bem como a participação dos profissionais 
da atenção primária à saúde e de 
especialistas das instituições de ensino 
superior para auxiliar no entendimento de 
problemas relacionados não só à Covid-19, 
mas também aos reflexos dessa pandemia 
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nas famílias, nos profissionais da educação 
e em seus familiares. 

A qualidade do ensino e a segurança das 
pessoas neste momento do retorno às aulas 
somente serão possíveis se houver 
compreensão, cooperação e espírito de 
solidariedade. Se, durante a pandemia, a 
sociedade brasileira observou a capacidade 
tempestiva e criativa de muitos professores 
e alunos para seguir ensinando e 
aprendendo, também estamos convictos de 
que a escola brasileira, ambiente 
intencionalmente estruturado para o 
desenvolvimento dos processos educativos, 
é capaz de preparar-se com segurança 
sanitária para a retomada das aulas 
presenciais. Mais qualificada pelas novas 
aprendizagens oriundas do tempo de 
suspensão das aulas, a escola, hoje, 
aprendeu a lidar com tecnologias modernas, 
aulas remotas, estratégias híbridas de 
ensino e novos modelos de avaliação das 
aprendizagens.  

É, também, momento ímpar de 
acolhimento, em que as equipes 
pedagógicas, as famílias e os estudantes 
mais precisam do apoio para elucidar o ano 
letivo de 2020. Será necessário fazer 
avaliações diagnósticas para identificar o 
nível de aprendizado dos alunos, verificando 
os que se adiantaram nas aprendizagens e 
podem ser reclassificados de ano escolar, 
assim como trazer soluções para aqueles 
que demandam algum tipo de atendimento 
diferenciado na tentativa de dar um 
tratamento minimamente equitativo. Não há 
resposta pronta e acabada que atenda a 
todos os casos, pois a implementação das 
medidas necessárias para ajustar ou 
recuperar a aprendizagem dos estudantes 
ensejará adequações a serem feitas no 
curso da ação.  

Precisamos colocar a mão na massa 
para construirmos imediatamente uma 
solução que nos ajude a minimizar os danos 
ocasionados por esse período tão grave e 
inusitado pelo qual estamos passando. 
Temos que nos conscientizar de que todos 
somos parte desse movimento em busca de 
melhores condições de retorno, propiciando 
ambiente seguro à vida dos professores e 
demais profissionais da educação para que 
possam cumprir a missão nobre de oferecer 
formação de qualidade às crianças e aos 
jovens brasileiros, fundamentando o 
trabalho pedagógico na perspectiva da 
educação humanizada e integral. 

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão 
de retorno às aulas presenciais deve ser 
tomada pelos governos subnacionais de 
acordo com orientação das autoridades 
sanitárias locais. 
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INTRODUÇÃO 
O objetivo central deste guia é orientar 

sistemas e redes de ensino da educação 
básica sobre o funcionamento e o 
desenvolvimento de atividades 
administrativas e educativas nas escolas, 
com vistas ao retorno das atividades 
presenciais. Esse retorno deverá ocorrer de 
forma gradual, com a segurança sanitária 
que propicie um ambiente saudável e com o 
menor risco possível para a saúde e o bem-
estar da comunidade escolar.  

Todas as recomendações aqui estão 
sujeitas aos regramentos de estados e 
municípios, às análises epidemiológicas 
sobre a doença e às orientações dos órgãos 
de saúde nacionais e internacionais sobre as 
medidas sanitárias a serem tomadas.  

Ancorando-se nas ações preconizadas 
por instituições de saúde e pelo Ministério da 
Saúde, o guia se inicia com as medidas 
gerais de proteção e prevenção à Covid-19 
preconizadas pela OMS, pela UNESCO e 
pelo UNICEF, que orientam no sentido da 
retomada das aulas presenciais, 
ressalvadas as devidas cautelas de 
segurança sanitária. Optou-se por 
apresentar as fases ou períodos de 
implementação dos protocolos de volta às 
aulas sugeridas pela OMS, que considera os 
níveis de intensidade da transmissão da 
Covid-19, e associou-se uma cor a cada uma 
delas para facilitar a compreensão: nenhum 
caso (azul), transmissão esporádica (verde), 
transmissão em grupos específicos 
(amarela) e transmissão comunitária 
(vermelha).   

Em seguida, são apresentadas 
orientações gerais sobre as condições 
prévias que devem ser consideradas pelos 
gestores das redes das escolas de 

educação básica no sentido de levantar as 
necessidades de cada unidade escolar, 
antes mesmo de estabelecer seus planos de 
retorno, não apenas no que se refere à 
infraestrutura material e de pessoal, mas 
também quanto à necessidade de se 
preparar adequadamente para desenvolver 
capacitações da comunidade escolar e 
ações permanentes de sensibilização de 
estudantes, pais ou responsáveis. 

As medidas sociais em saúde são, então, 
desdobradas em: medidas gerais 
independentes da fase da Covid-19 em que 
se encontra a região; recomendações sobre 
medidas de segurança sanitária que 
deverão fazer parte do Plano de Retorno das 
atividades escolares presenciais; os 
cuidados com o transporte escolar, com as 
áreas comuns, com o uso da biblioteca, com 
o uso de equipamentos de proteção 
individual e de proteção coletiva e com a 
ventilação dos ambientes; as medidas mais 
adequadas dentro das salas de aula de 
acordo com a cor da fase em que se 
encontra a região e as estratégias a serem 
adotadas para garantir o distanciamento 
físico entre grupos; além de serem 
pontuados os registros da OMS e do 
UNICEF para o uso de máscaras.  

É dado destaque para as 
recomendações específicas para o retorno 
dos alunos da educação infantil, dos alunos 
com deficiência e dos alunos da educação 
escolar indígena, quilombola e do campo.  

Além das medidas sociais em saúde, 
apresenta-se uma síntese das medidas 
pedagógicas que devem ser consideradas, à 
luz do que está sendo elaborado pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) a 
partir do que estabelece a Lei nº 
14.040/2020, seguida de uma sugestão de 
criação de um coletivo local, denominado 
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Conselho Escolar Ampliado, responsável 
por coordenar, acompanhar e avaliar, sob 
orientação das autoridades sanitárias locais 
e das secretarias de educação a que se 
vinculam, o processo de retomada das 
aulas, fornecer orientações sobre 
monitoramento e triagem de alunos, 
professores e funcionários, principalmente 
acerca da importância da correta notificação 
aos órgãos de saúde locais em casos 
positivos de contração da Covid-19 entre 
alunos ou funcionários.  

Finalmente, para fins de consulta, são 
listadas algumas normas vigentes para 
controle, prevenção e diminuição dos riscos 
e as referências utilizadas para elaboração 
deste guia. Atenção especial deve ser dada 
às Orientações para Retomada Segura das 
Atividades Presenciais nas Escolas de 
Educação Básica no Contexto da Pandemia 
da Covid-19, elaboradas e divulgadas pelo 
Ministério da Saúde em setembro de 2020. 

ACÕES DE SUPORTE ÀS ESCOLAS 
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Para fazer frente ao problema 
educacional oriundo da pandemia da Covid-
19, está em curso o repasse, pelo Ministério 
da Educação, de recursos via Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 
Emergencial, com o objetivo de contribuir, 
supletivamente, para o provimento das 
necessidades prioritárias dos 
estabelecimentos de ensino, em razão da 
calamidade provocada pela pandemia da 
Covid-19. Os recursos destinam-se à 
adequação das estruturas e à aquisição de 
materiais necessários para seguir os 
protocolos de segurança, com vistas à 

reorganização do calendário escolar e à 
retomada das atividades presenciais.  

O Programa tem como finalidade apoiar 
as ações de: 
§ Implementação dos projetos 

pedagógicos reestruturados;  
§ Desenvolvimento das atividades 

educacionais, para revisão de conteúdos 
e avaliação da aprendizagem;  

§ Realização de pequenos reparos, 
adequações ou serviços necessários à 
manutenção dos procedimentos de 
segurança;   

§ Contratação de serviços especializados 
na desinfecção de ambientes;  

§ Aquisição de itens de consumo para 
higienização do ambiente e das mãos;  

§ Compra de equipamentos de proteção 
individual;  

§ Investimentos para a melhoria de 
conectividade e acesso à internet para 
alunos e professores; 

§ Aquisição de materiais permanentes.  
 
As aquisições de materiais e bens, assim 

como as contratações de serviços, com os 
recursos do PDDE Emergencial deverão 
observar as determinações estabelecidas na 
Resolução n.º 09/2011 e seguir os modelos 
operacionais do Programa Dinheiro Direto 
na Escola previstos na Resolução n.º 
10/2013, disponível em: 

 
http://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/4386-

resolu%C3%A7%C3%A3ocdfnden%C2%BA-10-de-
18-de-abril-de-2013. 

 
O acesso facilitado às informações 

oficiais por intermédio de fontes seguras é 
fundamental quando os gestores precisam 
realizar consultas relativas às suas unidades 
escolares. Para isso, o MEC criou o CLIQUE 
ESCOLA, aplicativo que visa facilitar o 

Num. 52886281 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:50
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADNJVRPPH



 

Ministério da Educação | 6 
 

acesso da comunidade escolar às principais 
informações educacionais e financeiras da 
escola, bem como às notícias sobre 
educação, de forma a promover a 
compreensão e a transparência dos dados 
educacionais, tais como: Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb), Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb), Taxa de Distorção Idade-
Série, Taxas de Rendimento e, também, 
informações sobre os repasses financeiros 
do Programa Dinheiro Direto na Escola.  
Para baixar e instalar o aplicativo, basta 
acessar a loja virtual Play Store, para o 
sistema Android, e a Apple Store, para o 
sistema IOS.  
O download é rápido e gratuito. Mais 
informações podem ser obtidas em: 
 

https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-
conteudo/campanhas-1/clique-escola. 

 
Na plataforma AVAMEC, ambiente 

virtual colaborativo que permite a 
concepção, administração e 
desenvolvimento de diversos tipos de ações 
formativas por parte do MEC, encontra-se 
um repositório de protocolos oficiais de 
retorno às aulas presenciais, que pode ser 
acessado no link: 

 
http://avamec.mec.gov.br/#/curso/listar?quer

y=protocolo 

 

 
1 World Health Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and United Nations Children's Fund. 
Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19: Annex to Considerations in adjusting public 
health and social measures in the context of COVID-19. Disponível em: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-eng.pdf.  
Acesso em: 15 set. 2020. 
2 Ibidem, p.8. 

MEDIDAS GERAIS DE PROTEÇÃO E 
PREVENÇÃO À COVID-19 

A OMS, a UNESCO e o UNICEF 1 
sugerem que a educação deve ser 
considerada serviço essencial. Assim, 
orientam que, a partir de decisão das 
autoridades sanitárias locais, as aulas 
presenciais sejam retomadas, observadas 
as devidas cautelas à segurança sanitária, 
desde que avaliados os riscos e níveis locais 
de transmissão do vírus SARS-CoV-2, a 
capacidade escolar de adaptação segura, as 
perdas em educação dos estudantes, a 
garantia da equidade em termos de 
aprendizagem, a saúde em geral e o bem-
estar das crianças e jovens.  

Essas organizações realizaram uma 
revisão de estudos sobre a transmissão do 
vírus nas escolas e produziram o painel 
Research on Covid-19 in children and in 
schools2. Tais estudos indicam que a taxa 
dos casos registrados no mundo, para a 
população de crianças e jovens de até 18 
anos de idade, gira em torno de 8,5%, com 
muito poucos óbitos. Os referidos 
organismos internacionais consideram que, 
em contraste a esse fenômeno, o 
fechamento das escolas tem impactos 
negativos evidentes na saúde física e mental 
das crianças, assim como na educação, no 
desenvolvimento, na renda familiar e na 
economia em geral.  
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Segundo estudo recente da OMS e do 
UNICEF3, publicado em agosto deste ano, 
ainda não está totalmente compreendido até 
que ponto as crianças contribuem para a 
transmissão do SARS-CoV-2. De acordo 
com o banco de dados de vigilância global 
da OMS de casos confirmados em 
laboratório, desenvolvido a partir de 
relatórios fornecidos à OMS pelos Estados 
Membros e outros estudos, 1 a 7% dos 
casos de Covid-19 relatados ocorrem entre 
crianças, apresentando relativamente 
poucas mortes em comparação com outras 
faixas etárias. 

O Centro Europeu para Prevenção e 
Controle de Doenças (ECDC) mencionou 
recentemente que menos de 5% dos casos 
de Covid-19 relatados na União Europeia 
(UE), Espaço Econômico Europeu (EEE) e 
Reino Unido são entre crianças e jovens com 
menos de 18 anos de idade e, quando 
diagnosticados com Covid-19, têm riscos 
muito menores de serem hospitalizados ou 
irem à óbito. Esse Centro concluiu que: as 
investigações de casos identificados em 
ambientes escolares sugerem que a 
transmissão de criança para criança nas 
escolas é incomum e não a principal causa 
de infecção por SARS-CoV-2 em crianças; 
se medidas adequadas de  distanciamento 
físico e higiene forem aplicadas, é 
improvável que as escolas sejam ambientes 

 
3 World Health Organization & United Nations Children's Fund (UNICEF). Advice on the use of masks for children in the community 
in the context of COVID-19: annex to the advice on the use of masks in the context of COVID-19, 21 August 2020. World Health 
Organization. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1.  
Acesso em: 25 set. 2020. 
4 European Centre for Disease Prevention and Control. COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 
transmission. Stockholm: ECDC 6/08/2020. Disponível em: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-
schools-transmission-August%202020.pdf. Acesso em: 25 set. 2020. 
5 FIOCRUZ. Contribuições para o retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia COVID 19. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2020. Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contribuicoes_para_o_retorno_escolar_-_08.09_4_1.pdf. Acesso em: 
15 set. 2020. 
6 BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para Retomada segura das atividades presenciais nas Escolas de Educação Básica no 
Contexto da Pandemia da COVID-19. Brasília: MS, 2020. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/profissional-gestor. 
Acesso em: 15 set. 2020.  

de propagação mais significativos que 
outros ambientes ocupacionais ou de lazer 
com densidades semelhantes; as evidências 
publicadas sobre o impacto da reabertura ou 
fechamento de escolas nos níveis de 
transmissão comunitária são conflitantes, 
embora as evidências de contatos 
detectados em escolas e de dados 
observados em alguns países da União 
Europeia sugerem que não há associação 
direta da reabertura de escolas com o 
aumento significativo de transmissão 
comunitária; as evidências atuais indicam 
que o fechamento de creches e instituições 
educacionais provavelmente não é uma 
medida eficaz de controle da transmissão 
comunitária e não oferece proteção adicional 
significativa à saúde das crianças, dado que 
a maioria desenvolve forma muito leve da 
doença, quando acontece.4 

Nessa perspectiva, ancorando-se nas 
ações preconizadas por instituições de 
Saúde5 e pelo Ministério da Saúde6, serão 
apresentadas as fases ou períodos de 
implementação dos protocolos de volta às 
aulas, considerando a norma sugerida pela 
OMS acerca da intensidade da transmissão 
da Covid-19: 
§ Nenhum caso: área sem nenhum caso 

detectado (nenhum caso confirmado em 
laboratório na área relacionada). Nessa 
situação, as escolas podem ser abertas. 
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§ Transmissão esporádica: área que 
comporta um ou mais casos, importados 
ou locais. Nessa situação, todas as 
escolas podem ser abertas. Se alguma 
for fechada, a reabertura poderá ocorrer 
desde que haja, previamente, um bom 
controle da transmissão generalizada 
prévia, obtido por meio de medidas de 
saúde pública. 

§ Transmissão em grupos específicos 
(clusters): área atingida por casos 
agrupados no tempo, com delimitada 
região geográfica e/ou exposição 
padrão. Nessa situação, a maioria das 
escolas permanecerá aberta, com 
implementação de prevenção à Covid-19 
e medidas de controle da transmissão. 
As autoridades sanitárias locais podem 
considerar o fechamento de escolas 
como parte de uma política mais ampla 
de Medidas Sociais e de Saúde Pública 
(MSSP), nas áreas que passam por uma 
expansão no número de regiões 
afetadas que incluem as escolas. 

§ Transmissão comunitária: área que 
passa por grande surto de transmissão 
local definida por meio de uma avaliação 
de fatores, incluindo, mas não se 
limitando a: grande número de casos que 
não podem ser ligados às cadeias de 
transmissão; grande número de casos 
apontados pelo serviço de vigilância por 
meio de laboratório sentinela, com vários 
aglomerados não relacionados entre si, 
em várias áreas do território. 
Dependendo das tendências e da 
intensidade da transmissão, as 
autoridades locais podem considerar a 
abordagem embasada em risco para o 
funcionamento da escola, e outras 
MSSP de abrangência comunitária, com 
foco em garantir a continuidade da 
educação das crianças e dos jovens. É 

 
7 World Health Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and United Nations Children's Fund. 
Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19: Annex to Considerations in adjusting public 
health and social measures in the context of COVID-19. Disponível em: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334294/WHO-2019-nCoV-Adjusting_PH_measures-Schools-2020.2-eng.pdf.  
Acesso em: 15 set. 2020. 

 

provável que essas medidas amplas, 
que incluem fechamento de escolas, 
sejam implantadas em áreas com 
tendências de aumento de casos, 
hospitalizações e mortes por Covid-19; 
qualquer escola que permanecer aberta 
deverá seguir estritamente as diretrizes 
preventivas da Covid-19. 
Para facilitar a compreensão, esses 

casos estão organizados em cores na tabela 
a seguir. 
Tabela 1: Situação do nível de transmissão do 
SARS-COV-2 e considerações para ações da 
escola.7 

NÍVEL DE 
TRANSMISSÃO 

NA REGIÃO 

CONSIDERAÇÕES  
GERAIS 

Nenhum caso 
AZUL 

Todas as escolas abrem e 
implementam medidas de prevenção 
e controle da Covid-19. 

Casos 
esporádicos 
VERDE 

Todas as escolas abrem e 
implementam medidas de prevenção 
e controle da Covid-19. 

Transmissão 
local – restrita a 
regiões 
específicas 
(clusters) 
AMARELA 

A maioria das escolas abrem e 
implementam medidas de prevenção 
e controle da Covid-19. As 
autoridades locais podem fechar 
escolas, como parte de Medidas 
Sociais e de Saúde Pública (MSSP) 
mais amplas, nas áreas que passam 
por uma expansão no número de 
regiões afetadas e que incluem as 
escolas. 

Transmissão 
comunitária 
VERMELHA 

Abordagem baseada em risco para o 
funcionamento da escola, e outras 
MSSP de abrangência comunitária, 
com foco em garantir a continuidade 
da educação das crianças. É 
provável que essas MSSP amplas, 
que incluem fechamento de escolas, 
sejam implantadas em áreas com 
tendências de aumento do número 
de casos, hospitalizações e mortes 
por Covid-19; qualquer escola 
remanescente aberta deve aderir às 
normas preventivas sobre Covid-19. 
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Cabem às autoridades sanitárias 
competentes – estaduais, municipais, 
distrital ou locais – decidir em que grau se 
encontra sua região. Após essa decisão, as 
secretarias municipais e estaduais de 
educação poderão colocar em prática, junto 
às respectivas redes de ensino, as medidas 
sugeridas neste guia, fazendo a checagem 
da aplicação dos itens indicados. 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Primeira avaliação 

Em articulação com as secretarias 
municipais e estaduais a que a escola se 
vincula, recomenda-se a seguinte lista inicial 
de procedimentos antes do retorno das 
atividades presenciais: 
1. Atualizar a lista de todas as pessoas 

envolvidas na instituição de ensino, 
todos os profissionais da educação e 
alunos, com os respectivos contatos; 

2. Verificar como está o processo de 
elaboração do Plano de Retorno das 
atividades escolares presenciais, 
destacando os pontos centrais desse 
Plano; 

3. Avaliar e definir se o retorno será de 
forma gradual ou se os alunos vão 
retornar todos de uma vez, bem como se 
a opção será pelo ensino híbrido ou pelo 
ensino remoto para alguma das séries ou 
etapas. 

4. Avaliar todo o ambiente de trabalho, 
observando como estão as condições 
físicas e estruturais e se há condições de 
atender a retomada presencial das 
aulas, o trabalho administrativo e de 
serviços gerais (manutenção e limpeza); 

5. Avaliar a adequabilidade da ventilação 
dos espaços da escola;  

6. Verificar as condições de trabalho de 
todos profissionais da educação, 
inclusive a existência de EPIs suficientes 
para todas as pessoas que trabalham 
com recepção, manutenção e limpeza; 

7. Avaliar se as condições de higiene de 
todos os espaços estão adequadas, com 
água, sabonete de limpeza das mãos e 
álcool em gel 70% disponíveis para 
todos; 

8. Definir formas de garantir a frequência 
adequada da limpeza dos ambientes, 
cuidando do suprimento de água 
sanitária, álcool, materiais descartáveis, 
entre outros, e também de equipe 
suficiente para o trabalho; 

9. Decidir como será o processo de 
alimentação dos alunos: se ocorrerá 
dentro das salas de aula ou em 
cantinas/refeitórios, se há espaço de 
atendimento para garantir a distância 
mínima entre pessoas, se há condições 
para revezamento de horários; como 
será a distribuição de alimentos; 

10. Criar mecanismos para monitorar o 
cumprimento das medidas sociais e 
sanitárias;   

11. Analisar se há condições para realizar 
treinamento e capacitação da 
comunidade acadêmica; 

12. Verificar se há equipe preparada para 
realizar ações permanentes de 
sensibilização de estudantes, pais ou 
responsáveis. 
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Quem não poderá retornar 

Deve-se, antes de serem iniciadas as 
atividades na escola, realizar uma análise da 
situação dos profissionais da instituição, 
além de fazer uma triagem dos alunos. O 
objetivo será definir quem pode ou não 
retornar e em que condições, sempre em 
atuação integrada com profissionais da 
Unidade Básica de Saúde e/ou Unidades 
Básicas de Saúde Indígenas, Polos Base e 
Casas de Apoio a Saúde Indígena (CASAI). 

No caso de estudantes ou profissionais 
da educação, fazem parte do grupo de risco 
quem possui: cardiopatias; doenças 
pulmonares crônicas; diabetes; obesidade 
mórbida; doenças imunossupressoras ou 
oncológicas; pessoas com mais de 60 anos; 
gestantes e lactantes. Para esses grupos, 
devem ser adotadas estratégias de 
realização de atividades não presenciais.  

É necessário também articular com as 
famílias sobre o retorno às aulas 
presenciais, garantindo aos pais ou 
responsáveis a possibilidade de 
continuidade de atendimento escolar 
remoto, de forma concomitante, em 
condições e prazos previamente acordados. 

Diante da possiblidade de desenvolver 
atividades pedagógicas não presenciais, no 
ano letivo afetado pelo estado de 
calamidade pública, salienta-se que, 
aproximadamente, apenas 10% das escolas 
do campo, indígenas e quilombolas 
possuem acesso à internet para uso nos 
processos de ensino e aprendizagem. Essa 
realidade impossibilita a utilização de 
tecnologias de educação a distância para o 
cumprimento da carga horária mínima anual 
e reforça a necessidade de criação de 
condições, pelos sistemas de ensino, para a 
gestão comunitária, democrática e 
diferenciada dessas modalidades. 

Treinamento e capacitação das equipes  

No processo de retorno gradual às 
atividades presenciais, recomenda-se que 
as instituições escolares realizem o 
acolhimento e a reintegração social dos 
professores, estudantes e suas famílias, 
como forma de superar os impactos 
psicológicos do longo período de isolamento 
social. Para isso, poderão ser criados 
programas de formação continuada de 
professores, visando prepará-los para esse 
trabalho de integração, incluindo a 
capacitação para oferta de atividades 
remotas e ensino híbrido. 

Assim, os professores, em conjunto com 
profissionais da saúde, estarão aptos a 
oferecer capacitação (na forma de cursos, 
palestras, vídeos explicativos, infográficos, 
simulações, entre outras possibilidades) 
para todas as pessoas envolvidas na relação 
escola-saúde-sociedade, direcionadas às 
medidas que devem ser adotadas no retorno 
às aulas. As atividades podem envolver 
trocas de experiências e reflexões referentes 
ao período de isolamento. Todos os 
integrantes da comunidade escolar precisam 
ser capacitados sobre a correta 
implementação das medidas de higiene e 
segurança. Além disso, ações permanentes 
de sensibilização dos estudantes, pais e 
responsáveis devem ser realizadas.  

Sugere-se que a capacitação seja 
iniciada pelas equipes responsáveis pela 
limpeza, manutenção, alimentação, 
transporte e de atendimento ao público, a fim 
de garantir a correta higiene do espaço 
escolar antes do início das atividades 
presenciais.  

Também é relevante que, antes da 
capacitação, seja providenciado o 
fornecimento de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para esses profissionais.  
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MEDIDAS SOCIAIS EM SAÚDE 

Medidas gerais para a escola 
independentes da fase da Covid-19  

As medidas gerais são aquelas atenções 
e cuidados com a saúde de todos: 
1. Usar máscara, obrigatoriamente;  
2. Cobrir nariz e boca com lenço ou com o 

braço, e não com as mãos, nos casos de 
tosse e espirros; 

3. Lavar frequentemente as mãos até a 
altura dos punhos, com água e sabão, ou 
higienizar com álcool em gel 70%;  

4. Não cumprimentar com aperto de mãos, 
beijos e abraços; 

5. Respeitar o distanciamento de pelo 
menos 1 metro;  

6. Não compartilhar objetos de uso 
pessoal, como copos e talheres, nem 
materiais didáticos, brinquedos ou jogos; 

7. Priorizar, sempre que possível, refeições 
empratadas em vez do autosserviço; no 
caso de refeitórios que possuem balcão 
de serviço, do tipo bufê, com serviço 
realizado por funcionário, é 
recomendável a instalação de barreira 
física que impeça a contaminação dos 
alimentos e utensílios por gotículas de 
saliva; 

8. Não compartilhar celulares, assim como 
evitar seu uso em ambientes sociais, 
cuidando de higienizar frequentemente 
os aparelhos. 

Primeiros passos 

Além das medidas gerais, considerando 
todas as medidas de segurança sanitária 
que propiciem um ambiente saudável e com 
o menor risco possível para a saúde e o 
bem-estar da comunidade escolar, faz-se 
necessário: 

 

1. Elaborar o Plano de Retorno das 
atividades escolares presenciais, 
considerando as orientações da 
Secretaria de Educação à qual a escola 
está vinculada, fazendo uma avaliação 
da capacidade da instituição para 
receber os alunos e os profissionais da 
educação. Para tanto, o grupo que 
coordenará as ações deverá contar com 
o auxílio de Gerências de Atenção 
Primária à saúde, Centros de Saúde, 
Unidades Básicas de Saúde, Unidades 
de Pronto Atendimento, Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), 
Hospitais e de Faculdades de Ciências 
da Saúde, que poderão colaborar 
diretamente por meio de ações de 
extensão universitária e estágios 
supervisionados, bem como de pais e 
pessoas da sociedade civil que possam 
contribuir com as tomadas de decisão.  

2. Definir a quantidade de alunos a ser 
distribuída em cada sala de aula, 
respeitando-se o distanciamento mínimo 
de 1 metro; 

3. Fazer o georreferenciamento da área em 
que a escola está instalada, identificando 
potenciais parceiros para as ações que 
necessitem de utilização de outros 
espaços para aulas, ações da atenção 
básica em saúde e aquelas relacionadas 
a direitos das crianças e adolescentes;  

4. Checar se a quantidade de máscaras e 
outros itens de segurança necessários à 
segurança coletiva e individual são 
suficientes; 

5. Identificar quais entidades ou órgãos que 
estão no entorno da escola podem 
auxiliar no retorno às aulas presenciais, 
com a implementação das medidas de 
segurança, a exemplo das relacionadas 
à segurança alimentar e nutricional, que 
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deverão estar de acordo com as novas 
medidas pós Covid-19. Se houver 
Instituição de Ensino Superior no 
entorno, esta poderá disponibilizar 
profissionais da saúde, por meio de 
projetos de extensão universitária ou de 
estágio supervisionado, para auxiliar na 
nutrição, saúde física e mental, logística 
de aquisição de EPI, entre outros; 

6. Atuar junto à Atenção Primária à Saúde 
para que, no caso de problema de saúde 
dos profissionais da educação ou dos 
estudantes, fazer a referência e o 
acompanhamento dos casos; 

7. Organizar as equipes para trabalharem 
de forma escalonada, respeitando-se a 
medida de distanciamento social; 

8. Organizar a rotina e escala de limpeza 
do ambiente de trabalho e dos 
equipamentos de uso individual 
(inclusive toucas, luvas e roupas 
adequadas para essa limpeza), inclusive 
de limpeza de talheres, copos e pratos, 
caso sejam utilizados nas merendas, 
observando que, preferencialmente, a 
alimentação escolar deve ser realizada 
nas salas de aula; 

9. Manter, sempre que possível, portas e 
janelas abertas para ventilação do 
ambiente; 

10. Garantir a comunicação visual de 
promoção à saúde e prevenção dos 
riscos à Covid-19; os cartazes poderão 
ser feitos pela própria comunidade 
escolar e deverão conter informações 
sobre assepsia e limpeza não só das 
próprias mãos, mas do uso de áreas 
comuns. 

11. Fazer aferição da temperatura de 
servidores, estudantes e colaboradores 
na entrada da escola e de salas e 
ambientes fechados, utilizando, 

preferencialmente, termômetro sem 
contato (infravermelho); essa medida 
poderá contar com o apoio de 
profissionais das unidades básicas de 
saúde, das faculdades de ciências 
médicas ou de profissionais da escola 
treinados para essa finalidade; 

12. Planejar e comunicar a organização de 
horários intercalados para a entrada, 
saída, alimentação e intervalo escolar de 
modo a evitar aglomerações; 

13. Organizar o sistema de higienização e 
limpeza, com períodos de fechamento 
para desinfecção geral das áreas 
comuns, em especial de banheiros e 
salas de aula, observando que áreas de 
difícil limpeza como os parquinhos 
devem ser isoladas; 

14. Realizar estratégias de orientação sobre 
formas de prevenção da Covid-19, sobre 
higiene das mãos, uso de máscara, 
identificação dos sintomas da Covid-19, 
assim como ações a serem realizadas 
caso algum desses sintomas sejam 
identificados.  

No transporte escolar 

1. Usar máscara, obrigatoriamente; 
2. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem 

higienizar as mãos; 
3. Utilizar os braços em casos de tosse e 

espirros, para proteger as outras 
pessoas; 

4. Evitar, o máximo possível, o contato com 
as superfícies do veículo; 

5. Deixar as janelas do transporte abertas, 
quando possível; 

6. Acomodar-se intercalando um assento 
ocupado e um livre; 

7. Higienizar as mãos com álcool em gel 
70% durante o percurso;  
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8. Fazer a higienização das mãos, assim 
que entrar na escola; 

9. Fazer a higienização das mãos, assim 
que entrar em casa no retorno da escola. 

Cuidados com áreas comuns 

Definir na escola quais são as áreas 
comuns, nas quais as regras abaixo serão 
cumpridas: 
1. Garantir a obrigatoriedade do uso de 

máscaras; 
2. Manter distância de pelo menos 1 m 

entre estudantes, professores e 
profissionais da educação; 

3. Manter dispensadores para álcool em gel 
70%, em quantidade suficiente nas salas 
de aula e demais ambientes da escola; 

4. Aferir a temperatura no acesso às áreas 
comuns, utilizando preferencialmente 
termômetro sem contato (infravermelho); 

5. Evitar o uso de bebedouros coletivos, 
orientando os estudantes a levarem suas 
garrafas de água e apenas utilizar os 
bebedouros como fontes para abastecê-
las; 

6. Suspender o uso de armários 
compartilhados na escola; 

7. Manter a limpeza frequente de móveis, 
carteiras, mesas de refeitórios, 
bancadas, computadores, grades, 
corrimões, superfícies e utensílios que 
são tocados por muitas pessoas; 

8. Higienizar lavatórios, banheiros e 
vestiários antes da abertura, após o 
fechamento e regularmente após o uso; 

9. Fazer a remoção e descarte do lixo com 
segurança;  

10. Escalonar o acesso de estudantes ao 
refeitório e às praças de alimentação; 

11. Orientar os alunos a manter o uso de 
máscaras até o horário de iniciar a 

refeição, quando estiverem na cantina ou 
no refeitório; 

12. Procurar reduzir ao máximo a mistura de 
turmas ou grupos de idade para 
atividades escolares e pós-escolares; 

13. Considerar modalidades alternativas de 
aulas, como o escalonamento do início e 
fim das aulas com o objetivo de reduzir o 
contato entre estudantes de diferentes 
turmas, no caso de escolas com espaço 
limitado;  

14. Alternar turnos de aula, quando 
necessário; 

15. Escalonar os horários de intervalo, de 
forma que as turmas usem as cantinas, 
banheiros e dependências gerais em 
momentos diferenciados; 

16. Procurar ampliar a quantidade de 
professores ou recorrer a professores 
temporários ou voluntários, quando 
necessário; 

17. Procurar aumentar o número de salas de 
aulas por conta da lotação, quando 
possível; 

18. Prestar especial atenção ao momento de 
chegada e saída dos estudantes na 
escola, identificando claramente os 
locais de entrada e saída, marcando o 
chão, se necessário, para assegurar o 
distanciamento, indicando também a 
direção que deve ser tomada pelos 
estudantes dentro da escola; 

19. Restringir ao máximo a entrada de 
pessoas de fora da comunidade escolar 
nas instituições, evitando a realização de 
atividades em grupo; 

20. Assegurar o controle de aglomeração 
durante os períodos de entrega e coleta 
das crianças na escola ou na creche;  

21. Estabelecer restrições à entrada 
desnecessária de pais ou responsáveis 
nas instalações da escola;  
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22. Monitorar a limpeza periódica dos 
veículos de transporte escolar entre as 
viagens, em especial das superfícies 
comumente tocadas pelas pessoas; 

23. Estabelecer sistema adequado de 
gestão de resíduos, com informações 
claras sobre seu descarte, em especial 
quanto à eliminação das máscaras já 
utilizadas.  

Medidas de higiene e limpeza ambiental 

1. Estabelecer cronograma de higienização 
das mãos, na chegada à escola e 
durante a rotina diária, no horário do 
lanche e antes da volta para casa; 

2. Estabelecer cronograma de limpeza 
regular do ambiente escolar, com maior 
frequência, especialmente banheiros, 
maçanetas, carteiras, interruptores, 
portas, material de ensino, livros de uso 
coletivo, entre outros; 

3. Estabelecer lista de checagem das 
atividades de limpeza para controle das 
tarefas e de fornecimento de 
equipamentos de proteção individual 
(EPIs). Estas listas deverão estar 
afixadas em local de fácil visualização e 
deverão ser assinadas pela pessoa que 
foi responsável pela limpeza; 

4. Estabelecer fluxo de circulação unilateral 
dos discentes pelas instituições, 
controlar o número de pessoas 
permitidas nos locais e exibir o número 
máximo de pessoas em cada ambiente 
coletivo; 

5. Evitar o uso de ventilador e ar 
condicionado; caso o ar condicionado 
seja a única opção de ventilação, instalar 
e manter filtros e dutos sempre limpos. 
 
 

Uso da biblioteca 
A biblioteca pode funcionar desde que 

sejam tomados alguns cuidados extras em 
relação ao uso de materiais, respeitando-se 
sempre o distanciamento mínimo de 1 metro 
entre as pessoas e o uso de máscaras.  
1. Separar uma estante para receber o 

material (livro) devolvido pelo usuário, 
acomodando-o adequadamente; 

2. Usar luvas descartáveis para 
recebimento do material; 

3. Reservar o material devolvido por pelo 
menos 5 dias, antes de retorná-lo para o 
acervo ou de liberá-lo para novo 
empréstimo; 

4. Usar EPI e higienizar o material após 
esse período, liberando-o, assim, para 
novo empréstimo.  

Uso de equipamentos de proteção 
individual e de proteção coletiva 

Os equipamentos de proteção individual 
(EPIs) são dispositivos ou produtos, de uso 
individual, destinados à proteção de riscos 
suscetíveis de ameaça à segurança e à 
saúde de um indivíduo. 

 
Tabela 2: Equipamentos de proteção individual 
recomendados para cada grupo de indivíduos 

Indivíduos EPIs necessários 

Aluno(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida) – observando a 
contraindicação para 
crianças com idade inferior 
a 2 anos; 

§ Frasco individual de álcool 
em gel/álcool 70%. 

Bibliotecário(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%; 
§ Luvas descartáveis. 
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Coordenador(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield). 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 

Cozinheiro(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%; 
§ Avental impermeável de 

mangas longas; 
§ Luvas de proteção 

descartáveis; 
§ Touca descartável. 

Diretor(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 

Encarregado(a) 
da limpeza 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Proteção ocular (quando 

não houver disponibilidade 
de protetor facial); 

§ Frasco individual de álcool 
em gel/álcool 70%; 

§ Avental impermeável de 
mangas longas; 

§ Luvas de proteção 
descartáveis; 

§ Botas ou sapatos 
impermeáveis. 

Merendeira 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%; 
§ Touca descartável; 
§ Luvas de proteção 

descartáveis. 

Porteiro(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 

Professor(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 

Profissional 
responsável por 
aferir a 
temperatura dos 
alunos 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%; 
§ Luvas descartáveis. 

Profissionais de 
apoio na 
educação 
inclusiva 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 

Psicopedagogo(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 

Secretário(a) 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 

Segurança 

§ Máscara tripla camada 
(deve ser trocada a cada 4 
horas ou assim que estiver 
úmida); 

§ Protetor facial (face shield); 
§ Frasco individual de álcool 

em gel/álcool 70%. 
Além dos EPIs, recomenda-se o uso de 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs), 
que são dispositivos ou sistemas, de âmbito 
coletivo, destinados à preservação da 
integridade física e da saúde de um grupo, 
nas seguintes situações: 
1. Para higiene das mãos: 

§ Dispensadores de álcool em gel 70%; 
§ Dispensadores de sabonete líquido; 
§ Embalagem para descarte e 

armazenamento de máscaras. 
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2. Para limpeza do ambiente: 
§ Água sanitária; 
§ Lixeiras de material que permitem 

desinfecção. 
3. Para monitoramento:  

§ Termômetro (de uso à distância). 
4. Para segurança coletiva: 

§ Fitas/adesivos para delimitar o 
distanciamento recomendado; 

§ Evitar o uso de celulares; 
§ Não partilhar dispositivos (telefones e 

materiais). 

Ventilação dos ambientes 

1. Deve-se privilegiar a ventilação natural, 
abrindo portas e janelas o máximo de 
tempo possível, evitando-se, inclusive, o 
toque em maçanetas e fechaduras; 

2. Manter uma ventilação adequada ou 
aumentar o fluxo de ar, quando for 
possível; 

3. Evitar o uso de ventiladores e ar 
condicionado. Caso isso não seja 
possível, os sistemas de ventilação e ar 
condicionado devem ser periodicamente 
inspecionados e limpos; 

4. Deve-se aumentar ao máximo a entrada 
de ar externo, alterando, quando 
necessário, as configurações de 
sistemas de ventilação. 

Dentro das salas de aula 

Uma vez que há recomendações 
distintas em relação à necessidade do 
distanciamento mínimo de 1 metro 
concomitante com o uso de máscara, de 
acordo com a escala de intensidade de 
transmissão do vírus em determinada 
região, optou-se por uma abordagem mais 
conservadora para as indicações referentes 
ao dia a dia nas salas de aula, conforme 
descrito a seguir.  

 
1. Regiões sem casos de transmissão – 

AZUL:   
§ Os profissionais de educação, de 

apoio e docentes devem manter o 
distanciamento mínimo de 1 metro e 
usar máscara, identificando casos 
específicos em que se faz necessário 
o uso de EPIs adequados; 

§ Crianças e jovens com doze anos ou 
mais de idade devem manter o 
afastamento de 1 metro; 

§ Crianças de zero a onze anos de idade 
não precisam manter afastamento. 

 
2.  Regiões de transmissão de casos 

esporádicos – VERDE: 
§ Os profissionais de educação, de 

apoio e docentes devem manter o 
distanciamento mínimo de 1 metro e 
usar máscara, identificando casos 
específicos em que se faz necessário 
o uso de EPIs adequados; 

§ Crianças e jovens com doze anos ou 
mais de idade devem manter o 
distanciamento de 1 metro e usar 
máscara; 

§ Crianças de zero a onze anos de idade 
precisam manter o distanciamento de 
1 metro. 

 
3. Regiões de transmissão de aglomerados 

– AMARELA:  
Aplicar abordagem baseada em risco e 
manter 1 metro de distância mínima 
entre as pessoas como premissa.  
§ Os profissionais de educação, de 

apoio e docentes devem manter o 
distanciamento mínimo de 1 metro e 
usar máscara, identificando casos 
específicos em que se faz necessário 
o uso de EPIs adequados; 
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§ Crianças e jovens com doze anos ou 
mais de idade devem manter o 
distanciamento de 1 metro e usar 
máscara; 

§ Crianças de seis a onze anos precisam 
manter o distanciamento de 1 metro e 
usar máscara; 

§ Crianças com mais de dois e até cinco 
anos de idade precisam manter o 
distanciamento de 1 metro, sendo 
recomendado o uso de máscara; 

§ Crianças com menos de dois anos de 
idade precisam manter o 
distanciamento de 1 metro, sendo 
contraindicado o uso de máscara. 

 
4. Regiões de transmissão comunitária – 

VERMELHA:  
Manter a distância mínima de 1 metro 
entre as pessoas e o uso de máscara 
como premissa. 
§ Os profissionais de educação, de 

apoio e docentes devem manter o 
distanciamento de 1 metro e usar 
máscara, identificando casos 
específicos em que se faz necessário 
o uso de EPIs adequados; 

§ Crianças com doze anos ou mais de 
idade devem manter o distanciamento 
de 1 metro e usar máscara; 

§ Crianças de seis a onze anos precisam 
manter o distanciamento de 1 metro e 
usar máscara; 

§ Crianças com mais de dois e até cinco 
anos de idade precisam manter o 
distanciamento de 1 metro, sendo 
fortemente recomendável o uso de 
máscara; 

§ Crianças com menos de dois anos de 
idade precisam manter o 
distanciamento de 1 metro, sendo 
contraindicado o uso de máscara. 

Distanciamento físico entre grupos 

1. Limitar ao máximo a mistura de turmas e 
grupos de idades diferentes para 
atividades escolares e pós-escolares; 

2. Considerar a possibilidade de retorno de 
forma gradual, até mesmo para que o 
distanciamento social seja cumprido; 

3. Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, 
parte dos alunos com aulas presenciais 
e parte com aulas virtuais e/ou síncronas 
em casa ou outro local, com atividades e 
trabalhos a serem realizados em casa; 

4. As escolas com espaço ou recursos 
limitados podem considerar modalidades 
alternativas de aulas para limitar os 
contatos entre as diferentes classes. Por 
exemplo, na modalidade escalonada, 
diferentes turmas começam e terminam 
em momentos diferentes; 

5. O horário do ensino médio pode ser 
alterado, com alguns alunos tendo aulas 
pela manhã, outros à tarde ou à noite. As 
escolas também podem minimizar os 
intervalos compartilhados, alternando o 
horário e o local em que os alunos fazem 
as refeições; 

6. Considerar a ampliação do número de 
professores ou recorrer ao apoio 
voluntário, se possível, para permitir 
menos alunos por sala de aula (se 
houver espaço disponível); 

7. Assegurar o controle de aglomeração 
durante os períodos de entrega e coleta 
dos estudantes na escola pelos pais; 
identificar claramente entradas e saídas, 
com marcação de direção do percurso a 
ser feito dentro da escola; considere as 
restrições para pais ou responsáveis 
entrarem nas instalações da escola. 
Todas as entradas da escola devem ser 
marcadas e estabelecidos horários 
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específicos por grupos que compõem a 
comunidade escolar; 

8. Estimular o desenvolvimento da 
consciência coletiva solicitando que os 
alunos não se reúnam em grandes 
grupos ou fiquem muito próximos uns 
dos outros quando em filas, ao sair da 
escola e em seu tempo livre; 

9. A prática de atividade física deve 
priorizar, sempre que possível, as 
atividades individuais e ao ar livre. A 
distância mínima de 1 metro entre os 
estudantes deve ser mantida e o uso de 
máscara é obrigatório; 

10. Evitar atividades que envolvam a 
coletividade, com o intuito de mitigar a 
transmissão do SARS-Cov-2 no 
ambiente escolar, havendo necessidade 
de buscar novas formas de interação dos 
estudantes. 

Registros da OMS/UNICEF para o uso de 
máscaras 

O critério base para uso de máscaras é 
o da idade, em combinação com a estrutura 
das instituições de ensino e o nível de 
transmissão do vírus. Se não for possível 
manter a distância regulamentar mínima 
entre as pessoas ou se a transmissão 
naquela área ainda for intensa 
(VERMELHA), os responsáveis pela política 
de prevenção na escola devem usar as 
seguintes normas sugeridas para todas as 
áreas das escolas: 
1. O uso de máscara é contraindicado para 

crianças com menos de dois anos de 
idade e para aquelas que apresentem 
dificuldade em removê-la, sendo 
recomendável para as demais crianças 
de até cinco anos de idade; 

2. Entre os seis e onze anos de idade, 
deve-se considerar, antes de se 
determinar o uso: 
a) a intensidade da transmissão do 

vírus na região; 
b) os costumes e crenças relacionados 

aos contatos sociais na região, 
sobretudo entre crianças; 

c) a compreensão pelas crianças sobre 
a necessidade do uso e a 
possibilidade de supervisão por um 
adulto; 

d) o impacto do uso de máscara na 
aprendizagem. 

3. Crianças e jovens com doze anos ou 
mais de idade devem seguir as diretrizes 
nacionais de uso de máscara para 
adultos; 

4. As normas devem ser adaptadas para 
situações específicas, como práticas 
esportivas ou para crianças com 
deficiências/morbidades; 

5. Professores, profissionais da educação 
e equipes de apoio podem ser obrigados 
a usar máscaras e protetor facial e, 
sempre que possível, manter a distância 
mínima de 1 metro de outras pessoas; 

6. Todos os esforços devem ser feitos para 
garantir que o uso de máscara não 
interfira no aprendizado, em especial 
para crianças com deficiência; 

7. Não se deve negar às crianças o acesso 
à educação pela falta da máscara, 
especialmente em razão da 
impossibilidade de sua aquisição. 
Sugere-se manter máscaras de reserva, 
que podem ser adquiridas com recursos 
do PDDE Emergencial. 
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Atenção especial à educação infantil 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), a educação 
infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até cinco anos em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e 
da comunidade. É a fase das primeiras 
descobertas, da curiosidade, do cuidar, do 
brincar e da aprendizagem com afeto.  

Essa etapa da escolaridade possui 
muitas especificidades, trazendo à luz a 
necessidade de elaboração de 
recomendações direcionadas, que abarcam 
a rotina das crianças de zero a cinco anos de 
idade. O retorno dessas crianças aos 
estabelecimentos de educação infantil 
requer atenção especial e exige integração 
dos profissionais e das famílias para que as 
orientações e informações sejam 
compartilhadas de forma eficiente.  

O contato dos profissionais da educação 
com as crianças dessa faixa etária é de 
muita proximidade, o que exige redobrar os 
cuidados já elencados.  

Cabe destacar que está contraindicado o 
uso de máscaras por crianças com idade 
inferior a dois anos e por aquelas que 
apresentem dificuldade em removê-la. 
Como regra, brinquedos, trocadores (em 
creches) e os espaços comuns devem ser 
higienizados com maior frequência logo 
após o uso. Materiais que não podem ser 
higienizados não devem ser utilizados para 
atividades pedagógicas ou lúdicas. 

Além disso, torna-se necessário:   
1. Repensar a organização das salas de 

aula, dispensando materiais e mobiliário 
que não sejam essenciais e brinquedos 
de difícil higienização e fácil 
contaminação; 

2. Utilizar recursos lúdicos para sinalizar as 
rotas a serem seguidas pelas crianças, 
para ensiná-las sobre as distâncias que 
precisam respeitar e sobre bons hábitos 
de saúde e de higiene; 

3. Reforçar, por meio de músicas ou 
brincadeiras, a maneira correta de tossir 
ou espirrar; 

4. Buscar variações de brincadeiras 
dirigidas, individuais e coletivas que 
possam ser feitas a distância, tais como 
mímicas, peteca, corrida de obstáculos, 
entre outras; 

5. Pensar em kits, caixas ou sacolas 
transparentes, com brinquedos para 
cada criança, evitando-se o 
compartilhamento dos objetos; 

6. Proporcionar uma roda de conversa 
sobre o coronavírus (respeitando-se o 
distanciamento), deixar que as crianças 
demonstrem suas dúvidas, seus medos 
e suas impressões acerca do tema; o(a) 
professor(a) deve ter uma escuta atenta 
para aproveitar ao máximo as 
manifestações das crianças, explorando 
as mais diversas temáticas que sejam 
produzidas;  

7. Fornecer informações constantes e de 
qualidade aos familiares e profissionais 
da educação infantil sobre medidas de 
segurança relativas à Covid-19, evitando 
a proliferação de notícias falsas sobre a 
pandemia; 

8. Orientar pais e responsáveis sobre a 
importância de manter a criança em casa 
quando ela apresentar algum sintoma da 
doença;  

9. Perguntar aos pais ou responsáveis se a 
criança apresentou, nas últimas 24 
horas, algum sintoma suspeito, tais 
como febre, calafrios, tosse, falta de ar, 
diarreia, falta de olfato ou paladar, dor de 
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cabeça, dor de garganta e, caso 
afirmativo, orientar a família a se dirigir a 
um atendimento de saúde, ficando o 
retorno da criança à escola condicionado 
à sua melhora; 

10. Disponibilizar materiais e orientações 
aos pais ou responsáveis sobre a 
realização das atividades educacionais 
com as crianças; 

11. Organizar cuidadosamente a entrada e 
saída dos pais ou responsáveis na 
escola, sempre observando o uso de 
máscaras;  

12. Fazer a aferição da temperatura na 
entrada da escola, tomando como 
referência que a temperatura não poderá 
ser igual ou superior a 37,5º C; 

13. Procurar intercalar horários de entrada e 
saída das turmas para reduzir a 
quantidade de crianças circulando em 
um mesmo momento; 

14. Evitar juntar crianças de turmas 
diferentes, trabalhando sempre com 
pequenos grupos fixos; 

15. Colocar os berços, no caso de creches, 
em posição que respeite o 
distanciamento mínimo de 1 metro entre 
eles; 

16. Organizar os colchonetes de forma 
invertida, pés e cabeças 
alternadamente, e com distância mínima 
de 1 metro entre eles; aproveitar o 
momento para pedir às crianças que 
ajudem a colocar seus lençóis, 
ressaltando a importância de não 
compartilhar seus objetos; 

17. Usar luvas descartáveis no momento da 
higienização da criança, sendo 
obrigatório o seu descarte a cada criança 
atendida; 

18. Sugerir aos pais ou responsáveis que 
não deixem as crianças levarem 
brinquedos de casa para a escola; 

19. Evitar o compartilhamento de objetos de 
uso pessoal entre as crianças; 

20. Lavar todos os utensílios utilizados pelas 
crianças e bebês (em creches) 
imediatamente após o uso; 

21. Higienizar todos os materiais recebidos 
pela instituição antes de serem 
guardados; 

22. Organizar o refeitório das crianças 
prevendo a distância mínima de 1 metro 
entre elas, não sendo permitido realizar 
as refeições dentro das salas de aulas; 

23. Preparar e servir alimentos utilizando 
EPIs, seguindo rigorosamente os 
protocolos de higiene e manipulação dos 
alimentos, de acordo com os cuidados 
relativos à educação alimentar e 
nutricional e à segurança dos alimentos, 
elaborados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE); 

24. Utilizar espaços fechados voltados para 
recreação conforme escalonamento 
entre as turmas; os espaços abertos 
poderão ser utilizados por mais de uma 
turma simultaneamente, desde que haja 
espaço suficiente para manter o 
distanciamento mínimo de 1 metro entre 
as crianças; 

25. Acondicionar o lixo fora do alcance das 
crianças, em lixeiras fechadas sem 
dispositivo manual de abertura; no caso 
dos EPIs, o descarte deverá ocorrer em 
lixeira específica; 

26. Evitar aglomeração de pessoas na 
entrada e no interior da escola, 
restringindo também a realização de 
comemorações e apresentações 
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culturais, com o intuito de mitigar a 
transmissão do SARS-Cov-2; 

27. Procurar disponibilizar apoio 
psicossocial aos alunos e profissionais 
da educação; 

28. Para profissionais que atuam com 
crianças pequenas, recomenda-se o uso 
de proteção facial para evitar o contato 
com secreções. 

29. Estimular as atividades pedagógicas não 
presenciais, por meio de orientação às 
famílias, disponibilizando diferentes 
estratégias para reforçar os períodos de 
interação com as crianças fora do 
ambiente escolar, em conformidade com 
a regulamentação do Conselho Nacional 
de Educação (CNE); no caso da 
alfabetização, pode-se orientar e 
incentivar os pais ou familiares a 
realizarem práticas de literacia familiar, 
sobretudo no sentido de estimular o 
desenvolvimento de funções executivas 
das crianças, auxiliando-as a se 
comportarem de forma mais segura; o 
Programa Conta pra Mim, do Ministério 
da Educação, apresenta materiais com 
orientações práticas de literacia familiar, 
disponíveis no link: 
http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim 
 
Após longo período de afastamento, o 

retorno às atividades presenciais será uma 
nova adaptação para as crianças, momento 
difícil para muitas delas, que poderá gerar 
choro, irritabilidade e até agressividade por 
parte de algumas. Orienta-se pensar em 
estratégias de acolhimento utilizando 
atividades lúdicas. É interessante conversar 
com as famílias antes do retorno para 
averiguar possíveis experiências 
traumáticas vividas no período de 
isolamento social, que poderão dificultar o 

período de readaptação. Naturalmente, o 
Conselho Tutelar deverá ser acionado caso 
haja suspeita de violências físicas ou 
psicológicas.  

Como estratégia de orientação para as 
crianças, podem ser apresentados vídeos 
curtos sobre a Covid-19 (o que é, como 
funciona, como se prevenir), como se 
higienizar corretamente e até mesmo sobre 
o uso correto da máscara, pois, ainda que 
muitas crianças não precisem utilizá-la, elas 
podem ensinar e cobrar seus familiares. Em 
geral, as crianças adoram replicar 
informações novas que aprendem na escola. 

Na eventualidade de uma criança 
apresentar algum sintoma de doença 
durante a permanência na escola, ela 
deverá aguardar pelo pai ou responsável em 
um ambiente separado dos demais alunos, 
devendo o caso ser registrado em livro de 
ocorrência. 

A participação direta das famílias das 
crianças da educação infantil nesse período 
de retorno é condição primordial para 
garantir o sucesso da adaptação de todos às 
novas regras de convivência. Desse modo, 
deve ser mantida comunicação direta, 
aberta e clara com as famílias sobre o 
momento do retorno, suas implicações, 
exigências e riscos, possibilitando que elas 
decidam com mais cautela sobre permitir ou 
não o retorno de suas crianças. É importante 
ouvir e sanar suas dúvidas e anseios, 
transmitindo sempre informações 
atualizadas e de fontes oficiais sobre a 
pandemia, a fim de evitar a proliferação de 
informações inverídicas e calamitosas.  

Além disso, recomenda-se que os 
objetos pessoais da criança sejam 
nomeados, bem como suas mochilas, 
vestimentas e fraldas, a fim de evitar a troca 
no momento de sua utilização, tendo em 
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vista que crianças pequenas nem sempre 
reconhecem seus pertences. Na mochila da 
criança deverão ser enviadas no mínimo três 
mudas de roupas, para a troca na chegada, 
após o banho e para o caso de algum 
imprevisto; sacolas plásticas também são 
necessárias para o armazenamento de 
roupas e calçados sujos. Orientar familiares 
que as roupas e calçados utilizados devem 
ser retirados no mesmo dia da mochila e 
higienizados antes do próximo uso.  

Adicionalmente, para maior efetividade 
das ações, recomenda-se: 
1. Solicitar apoio das famílias para 

conversar com as crianças sobre o 
distanciamento, o não compartilhamento 
de brinquedos, talheres e objetos em 
geral;  

2. Conversar também sobre o motivo pelo 
qual os adultos estarão diferentes, com 
máscaras e protetores faciais, na 
tentativa de amenizar o estranhamento; 

3. Manter uma agenda ou caderno na 
mochila como forma de comunicação 
entre instituição e famílias, bem como 
usar contatos via mídias sociais, para 
reduzir a necessidade de contato físico; 

4. Manter os dados pessoais das crianças 
atualizados nas secretarias das escolas, 
principalmente os telefones de contato 
com pais ou responsáveis; 

5. Orientar as famílias sobre respeitar o 
distanciamento, o momento da aferição 
de temperatura, o uso correto da 
máscara e a higienização constante das 
mãos, até mesmo para servir de exemplo 
para as crianças; 

6. Solicitar que a instituição seja informada 
sobre casos de acometimento pela 
Covid-19 em membros da família, ou 
pessoas com as quais tenham tido 
contato, e manter a criança em casa; 

7. Informar às famílias sobre os postos de 
atendimento e unidades de saúde mais 
próximos na região do entorno da escola. 

Atenção aos alunos com deficiência 

O retorno dos estudantes com 
deficiência deve ser cuidadosamente 
planejado assim como o dos demais 
membros da comunidade escolar. Em geral, 
esses estudantes necessitam de contato 
próximo com terceiros e com objetos 
especializados de uso diário, assim como 
demandam maior atenção dos profissionais 
da educação em todas as medidas já 
citadas. Devido à complexidade dos casos, 
recomenda-se às famílias e aos 
profissionais da saúde que indiquem às 
escolas alguma recomendação diferenciada 
entre aquelas que já foram estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde em virtude de 
alguma necessidade específica de cada um 
desses estudantes, a pertinência ou não do 
uso de máscara e a escolha dos 
profissionais mais adequados para 
acompanhá-los na escola. Sempre que 
possível e seguro, recomenda-se que as 
crianças ou jovens com deficiência voltem às 
aulas juntamente com os demais 
estudantes. 

São cuidados básicos nesse caso, além 
daqueles anteriormente mencionados:   
1. Avaliar a disponibilidade de pessoas, 

infraestrutura e recursos para o 
atendimento às medidas de higiene e 
segurança sanitária; 

2. Envolver as famílias na preparação de 
retorno e especialmente fornecer-lhes 
informações qualificadas sobre como se 
dará esse processo; 

3. Incluir os profissionais de apoio ao 
estudante com deficiência no acesso aos 
EPIs e planejar capacitação que 
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contemple as especificidades dos 
cuidados com esses estudantes;  

4. Destacar profissional capacitado para 
auxiliar crianças e jovens com deficiência 
que apresentam dificuldades ou 
impossibilidade para a execução da 
lavagem ou desinfecção adequada das 
mãos;  

5. Providenciar máscaras transparentes 
para os alunos com deficiência auditiva, 
a fim de garantir a leitura labial e a efetiva 
comunicação por linguagem de sinais, 
aplicando regra análoga aos intérpretes 
de Língua de sinais e a outros 
profissionais que interagem com esses 
estudantes; 

6. Dispensar o uso de máscara por 
indivíduos com problemas respiratórios 
ou incapazes de removê-la sem 
assistência; 

7. Sensibilizar a comunidade escolar sobre 
a necessidade de flexibilizar o uso de 
máscaras para os alunos com deficiência 
ou transtorno do espectro do autismo, 
dando ênfase às medidas de higiene e 
distanciamento social; 

8. Prover apoio aos estudantes com 
deficiência na execução das medidas de 
higiene pessoal e de desinfeção de seus 
equipamentos e instrumentos: cadeiras 
de rodas, próteses, regletes, punção, 
bengalas, óculos, cadeiras higiênicas, 
implantes, próteses auditivas e 
corporais, entre outros; 

9. Orientar os estudantes que fazem uso de 
cadeiras de rodas e constantemente 
tocam essas rodas a lavar as mãos com 
bastante frequência, além de poderem 
optar por usar luvas descartáveis e ter 
sempre álcool em gel à disposição ou 
mesmo usar lenços umedecidos 
antissépticos; 

10. Autorizar o acompanhamento por 
cuidador ou outro profissional de apoio, 
desde que este não apresente nenhum 
sintoma de Covid-19 e siga 
rigorosamente as medidas de segurança 
implementadas pela instituição escolar 
para os demais profissionais da 
instituição;  

11. Garantir a acessibilidade do transporte 
escolar ao estudante com deficiência, 
tomando-se as medidas de segurança e 
distanciamento já mencionadas. 

Atenção aos alunos da educação escolar 
indígena, do campo, das comunidades 
quilombolas, demais povos e comunidades 
tradicionais 

Segundo a Lei nº 14.021/2020, os povos 
indígenas, as comunidades quilombolas, as 
populações do campo e os demais povos e 
comunidades tradicionais são considerados 
grupos em situação de extrema 
vulnerabilidade e de alto risco. Os indígenas, 
em especial, possuem maior vulnerabilidade 
do ponto de vista epidemiológico por terem 
como característica a vida comunitária, com 
muitos membros convivendo em uma 
mesma moradia.  

Diante desse contexto, foi estabelecido 
rigoroso protocolo de controle sanitário e 
vigilância epidemiológica de ingresso nas 
terras, aldeias ou comunidades indígenas, 
com o objetivo de evitar a propagação da 
Covid-19 nesses territórios, assim como 
foram orientadas medidas de proteção 
territorial e sanitária, com a restrição de 
acesso a pessoas estranhas às 
comunidades quilombolas e de demais 
povos e comunidades tradicionais, 
ressalvadas as missões religiosas que já 
estavam atuando e os responsáveis pela 
prestação de serviços públicos devidamente 
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credenciados, como profissionais da saúde 
e de demais órgãos públicos, visando 
impedir a disseminação da Covid-19.  

Nesse sentido, para a organização de 
retomada das aulas presenciais dos 
estudantes dos públicos acima descritos, 
além de se reconhecer os direitos 
diferenciados apresentados na Constituição 
Federal e, posteriormente, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) e nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar 
Indígena e Quilombola na Educação Básica, 
definidas pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE) e homologadas pelo MEC 
em 2012, é indispensável atender o que 
preconiza a Convenção nº 169 sobre Povos 
Indígenas e Tribais em Países 
Independentes, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), de 1989, 
ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo 
nº 143/2002 e promulgada pelo Decreto nº 
5051/2004.  

Segundo o Art. 6º da Convenção nº 169, 
devem ser consultados os povos 
interessados cada vez que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas 
suscetíveis a afetá-los diretamente, 
mediante procedimentos apropriados e, 
particularmente, por meio de suas 
instituições representativas.  

Destaca-se a necessidade de 
adequação do calendário escolar para a 
retomada das aulas presenciais, pois as 
escolas indígenas, quilombolas e do campo 
possuem diretrizes específicas editadas pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), por 
conta das peculiaridades e legislações que 
amparam o ensino diferenciado. É 
importante que essas diretrizes sejam 
seguidas a fim de que se possa acomodar o 
ano letivo de 2020 dentro das possibilidades 

e peculiaridades das modalidades citadas, 
sem deixar de considerar as demais 
diretrizes editadas pelo CNE, a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) e as 
normas dos respectivos sistemas de ensino.  

São orientações básicas para o retorno 
às aulas presenciais dos estudantes 
indígenas, quilombolas e do campo:   
1. Realizar consulta prévia com lideranças 

e representantes dos povos indígenas e 
comunidades quilombolas para a 
organização do retorno às aulas; 

2. Avaliar a disponibilidade de pessoal, 
infraestrutura e recursos para o 
atendimento às medidas de higiene e 
segurança sanitária; 

3. Envolver as famílias na preparação de 
retorno e esclarecer sobre como se dará 
esse processo e todas as medidas de 
segurança e orientação adotadas; 

4. Decidir com a comunidade escolar sobre 
a adequação do calendário escolar, 
considerando os princípios da diferença, 
da especificidade, do bilinguismo (no 
caso da Educação Escolar Indígena) e 
da interculturalidade, considerando o 
respeito às atividades econômicas, 
sociais, culturais e religiosas de cada 
comunidade; 

5. Definir com as comunidades escolares 
formas alternativas de organização da 
oferta, observadas as diretrizes 
nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e 
as normas dos respectivos sistemas de 
ensino para o cumprimento da 
integralização da carga horária mínima 
do ano letivo afetado pelo estado de 
calamidade pública. 
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS 
Em 18 de agosto de 2020, foi sancionada 

a Lei nº 14.040/2020, que estabelece 
normas educacionais excepcionais a serem 
adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6/2020. Esta Lei, no parágrafo único do 
art. 1º, define que “o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) editará diretrizes nacionais 
com vistas à implementação do disposto 
nesta Lei”. Nesse sentido, está sendo 
editada nova Resolução do CNE propondo 
diretrizes para adequar suas orientações a 
esse diploma legal, que deverão ser 
consideradas pelos sistemas e redes de 
ensino. Ressalta-se que as atividades 
pedagógicas não presenciais a serem 
desenvolvidas pelas instituições escolares já 
estão descritas no Parecer CNE/CP nº 
05/2020, que trata da reorganização do 
Calendário Escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para 
fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da pandemia da 
Covid-19.  

Neste momento de discussão sobre o 
início das atividades presenciais, 
recomenda-se considerar a possibilidade de 
retorno de forma gradual, até mesmo para 
que o distanciamento social seja cumprido, 
apresentando alternativas para cumprimento 
da carga horária mínima anual, que podem 
incluir: ampliação da jornada diária nas 
escolas; reposição de aulas utilizando 
sábados letivos; reposição de aulas em 
turnos alternativos; prorrogação dos 
calendários de atividades para o período de 
recesso ou para o ano seguinte.  

A integralização da carga horaria mínima 
do ano letivo em curso pode ser efetivada no 
ano subsequente, inclusive por meio da 

adoção de um continuum curricular de duas 
séries ou anos escolares consecutivos, 
desde que respeitados os normativos legais. 
Isso significa que o reordenamento curricular 
do que restar do ano letivo presencial atual 
e o do ano letivo seguinte pode ser 
reprogramado, aumentando-se os dias 
letivos e a carga horária do ano letivo de 
2021 para cumprir os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento previstos. 
Recomenda-se trabalhar na perspectiva do 
que seja considerado essencial em termos 
de aprendizagem, de acordo com o contexto 
de cada escola, de cada série ou até mesmo 
de cada turma.  

A reorganização das atividades 
educacionais deve ser feita com extrema 
cautela e considerar os impactos das 
medidas de isolamento na aprendizagem 
dos estudantes devido ao longo período de 
suspensão das atividades educacionais 
presenciais. 

Para os estudantes que se encontram 
nos anos finais do ensino fundamental e do 
ensino médio são necessárias medidas 
especificas relativas ao ano letivo de 2020, 
de modo a garantir aos estudantes a 
possibilidade de mudança de nível ou 
unidade escolar ou de participação nos 
processos seletivos de acesso à educação 
superior ou à educação tecnológica.  

Pode-se utilizar o ensino híbrido, ou seja, 
parte dos alunos com aulas presenciais e 
parte com aulas virtuais e/ou síncronas em 
casa ou outro local, com atividades e 
trabalhos a serem realizados em casa. A 
realização das atividades pedagógicas não 
presenciais deve possibilitar a efetivação 
dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento previstos na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), nos currículos e 
nas propostas pedagógicas. Nesse caso, 
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haverá necessidade de disponibilizar meios, 
isto é, plataformas de ensino mediado 
acessíveis para os estudantes que não 
retornarem às aulas presenciais e criar 
logística para entrega de material impresso 
para estudantes que não tenham acesso à 
internet. 

Recomenda-se a realização de 
avaliações diagnósticas e formativas, as 
quais poderão orientar programas de 
recuperação da aprendizagem presencial ou 
não presencial, promovida pela escola ou 
rede de ensino, de acordo com seu 
planejamento pedagógico e curricular de 
retorno às aulas. 

ORGANIZAÇÃO DO COLETIVO 
LOCAL - CONSELHO ESCOLAR 
AMPLIADO 

O coletivo local consiste na identificação 
e reunião de pessoas envolvidas com o 
processo educação-sociedade-saúde, como 
professores, pais de alunos e 
representantes da comunidade e poderá ser 
denominado de Conselho Escolar Ampliado. 
Esse coletivo fará a interlocução com o 
Conselho Municipal de Enfrentamento à 
Covid-19 e com a respectiva secretaria de 
educação à qual a escola se vincula.  

Sugere-se a criação do Conselho 
Escolar Ampliado, responsável por 
coordenar o processo de retomada das 
aulas, indicar desafios, demandas e 
propostas exitosas, bem como buscar 
parcerias locais que possam contribuir com 
a biossegurança do ambiente escolar para o 
retorno das aulas presenciais e promoção do 
processo de ensino e aprendizagem. Esse 
Conselho poderá ser constituído de:   

1. Representantes da comunidade escolar: 
diretor de escola; coordenador 
pedagógico; representante dos 
professores e dos trabalhadores em 
educação; representante dos 
estudantes, quando for o caso; 
representante de pais ou responsáveis 
dos estudantes; 

2. Membros das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) locais e/ou Equipes 
Multiprofissionais de Saúde Indígena 
(EMSIs) dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs);  

3. Docentes e discentes de Instituições de 
Ensino Superior (IES) locais que 
possuam Faculdades de Ciências da 
Saúde. Por meio de atividades de 
extensão universitária ou de estágio 
supervisionado, essas instituições 
poderão prestar informações e 
desenvolver ações em saúde, auxiliando 
nas medidas de prevenção, promoção e 
nas tomadas de decisões acerca das 
atividades presenciais; 

4. Representantes dos Conselhos 
Tutelares, para orientação sobre formas 
de acompanhamento e prevenção de 
maus tratos na infância e na 
adolescência;  

5. Lideranças e representantes das 
comunidades indígenas e quilombolas, a 
fim de assegurar o que estabelece a 
Convenção nº 169 da OIT; 

6. Representantes da Funai; 
7. Outros atores locais que a unidade 

escolar considerar necessários.  
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MONITORAMENTO E TRIAGEM DE 
ALUNOS, PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS 

Mesmo retomando as atividades, ainda 
estaremos sob estado de observação dos 
desdobramentos em saúde. Portanto, é de 
extrema importância que mantenhamos a 
correta notificação aos órgãos de saúde de 
todos os casos, em especial naqueles 
lugares em que houver suspeita de pessoas 
com problemas respiratórios. O Conselho 
Escolar Ampliado deverá acompanhar a 
situação, em articulação com o Conselho 
Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e 
com a Secretaria de Educação à qual a 
escola se vincula. 

Todo e qualquer sintoma, em especial 
tosse, febre, coriza, dor de garganta, 
dificuldade para respirar, fadiga, tremores e 
calafrios, dor muscular, dor de cabeça, 
perda recente do olfato ou paladar, 
apresentado por estudante ou outra pessoa 
da comunidade escolar, deve ser 
comunicado imediatamente à escola, a qual 
notificará a Unidade Básica de Saúde (UBS). 
Recomenda-se que esse fluxo de 
comunicação seja previamente estabelecido 
para garantir efetividade das ações.  

Estabelecer a norma “se não estiver se 
sentindo bem, fique em casa” para todos os 
membros da comunidade escolar. Ao 
identificar um estudante com sintomas de 
síndrome gripal em sala de aula, a escola 
deve acionar os pais ou responsáveis, 
orientando que esse estudante seja 
imediatamente encaminhado à UBS mais 
próxima. Nesse caso, o estudante deverá 
aguardar em local seguro e isolado, até que 
pais ou responsáveis possam buscá-lo.  

Recomenda-se a realização de relatórios 
após as reuniões do Conselho Escolar 

Ampliado, informando como estão sendo 
desenvolvidas as atividades, as dificuldades 
e desafios encontrados, permitindo, assim, o 
monitoramento da situação de cada 
instituição de ensino.  

 
Criar uma lista de checagem que 

auxiliem as pessoas sobre sua condição de 
trabalho: 
a) Condições médicas, comorbidades e 

vulnerabilidades;  
b) Circunstâncias especiais no ambiente 

doméstico, como parentes infectados e 
outras situações; 

c) Dispensar apresentação de atestado 
médico em regiões de transmissão 
comunitária (VERMELHA); 

d) Em caso de contato direto com pessoas 
infectadas pela Covid-19, orientar a 
pessoa a ficar afastada em casa por 
quatorze dias; 

e) Garantir que os alunos que estiveram em 
contato com alguém contaminado pela 
Covid-19 fiquem em casa por quatorze 
dias.  

 
Nos casos relacionados à escola: 

a) A direção da escola deve notificar as 
autoridades de saúde pública em caso 
positivo de Covid-19 entre alunos ou 
funcionários; 

b) Deve haver monitoramento da situação 
da comunidade escolar e avaliação de 
risco antes de considerar a possibilidade 
de suspensão das aulas ou fechamento 
da escola;  

c) Dependendo da política local, considerar 
o isolamento de pessoas ou grupos em 
uma sala de aula, caso o contato tiver 
sido restrito, evitando-se o fechamento 
da escola; 
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d) Não há necessidade de se criar pânico 
em casos de Covid-19, mas é de grande 
importância que todos os casos sejam 
relatados o mais brevemente possível ao 

Sistema de Saúde, lembrando que a 
pessoa com Covid-19 não é culpada por 
sua doença. Precisaremos tratar essas 
pessoas com atenção e cuidado.  

 

CRONOGRAMA 
O cronograma de retorno às atividades da comunidade escolar deve ser orientado pelas 

autoridades sanitárias locais, pelo governo local, pelos órgãos dos sistemas de ensino, 
considerando a avaliação do estágio da transmissão do vírus. 

Utilizamos neste guia cores relativas a cada fase, com orientações sobre o que poderia estar 
acontecendo em cada uma delas, de forma prática e empírica. Logo que liberadas as atividades 
escolares e didáticas, deverão ser feitos relatórios sobre a situação de cada instituição de ensino. 

NORMAS VIGENTES PARA CONTROLE, PREVENÇÃO E DIMINUIÇÃO DOS RISCOS  
1. Pareceres CNE/CP números 5, 9 e 11 de 2020, do Conselho Nacional de Educação; 
2. Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação; 
3. Portaria Conjunta MEC/MS nº 20, de 18 de junho de 2020; 
4. Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde; 
5. Lei nº 14.021, de 7 de julho de 2020; 
6. Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; 
7. Orientações gerais – máscaras faciais de uso não profissional, da Anvisa, de 3 de abril de 

2020; 
8. Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, de 13 de maio de 2020; 
9. Protocolo de Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de 

Ensino, do Ministério da Educação, de junho de 2020; 
10. Orientações para Retomada Segura das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação 

Básica no Contexto da Pandemia da Covid-19, do Ministério da Saúde, de setembro de 2020. 
11. Recomendações para a execução do PNAE no retorno presencial às aulas durante a 

pandemia da Covid-19: educação alimentar e nutricional e segurança dos alimentos, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de outubro de 2020. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO DELIBERATIVO 

 

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 07 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre os critérios e as formas de 
transferência e prestação de contas dos recursos 
destinados à execução do Programa Dinheiro Direto 
na Escola – PDDE Emergencial, em caráter 
excepcional, para atender a escolas públicas das 
redes estaduais, municipais e distrital, com 
matrículas na educação básica, para auxiliar nas 
adequações necessárias, segundo protocolo de 
segurança para retorno às atividades presenciais, no 
contexto da situação de calamidade provocada pela 
pandemia da Covid-19. 

 
  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Portaria nº 96, de 17 de março de 2020. 
Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. 
Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. 
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013. 
Resolução/CD/FNDE nº 15, de 10 de julho de 2014. 
Resolução/CD/FNDE nº 9, de 1º de outubro de 2013. 

  

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 14 do Anexo I ao Decreto nº 9.007, de 20 
de março de 2017, e os arts. 3º e 6º do Anexo à Resolução CD/FNDE nº 31, 
de 30 de setembro de 2003, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – CD/FNDE, resolve: 

  

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO, DE SUA EXCEPCIONALIDADE E DAS FINALIDADES DOS 
RECURSOS 
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Art. 1º  Esta Resolução disciplina os critérios e as formas de 
transferência e de prestação de contas dos recursos destinados à execução 
do Programa Dinheiro Direto na Escola a título emergencial – PDDE 
Emergencial para atender a escolas públicas das redes estaduais, municipais 
e distrital da educação básica que estarão retomando suas atividades, em 
sua maioria presencialmente, e que necessitam de recursos para se 
adequarem ao protocolo de segurança estabelecido pelos normativos dos 
órgãos federais, regionais e locais. 

Art. 2º  Os recursos transferidos à conta do PDDE Qualidade, a título 
emergencial, destinam-se à cobertura de despesas de custeio e capital, de 
forma a contribuir, supletivamente, para a manutenção física e pedagógica 
dos estabelecimentos de ensino, adequando as estruturas e adquirindo 
materiais necessários para manter o protocolo de segurança das respectivas 
redes educacionais, com vistas à consecução dos objetivos de recondução e 
promoção da normalidade do ambiente escolar. 

Parágrafo único.  A aplicação dos recursos do PDDE Emergencial 
segue os moldes operacionais do Programa Dinheiro Direto na Escola – 
PDDE, conforme descritos no artigo 4º da Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 
de abril de 2013. 

  

CAPÍTULO II 

DOS BENEFICIÁRIOS 

Art. 3º  As escolas públicas, para serem consideradas potenciais 
beneficiárias do PDDE Emergencial, deverão: 

I –  ser escolas que aderiram ao Programa Dinheiro Direto na Escola 
– PDDE; 

II –  integrar a rede pública estadual, municipal ou distrital de 
educação; 

III –  ser escola ofertante de matrículas da educação básica e ter sido 
recenseada pelo Censo Escolar, realizado pelo MEC, no ano imediatamente 
anterior ao do atendimento; 

IV –  ser escola representada por Unidade Executora Própria – UEx. 

Parágrafo Único.  As escolas públicas de que trata o caput e os 
incisos I a IV deste artigo, para serem beneficiarias do PDDE Emergencial, 
deverão estar em dia com as prestações de contas de recursos 
anteriormente recebidos, conta do PDDE e Ações Agregadas, e com os 
cadastros atualizados no sistema PDDEWeb. 

Num. 52886282 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:52
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADVFDZYXC



Art. 4º  Esse repasse será considerado como uma parcela 
excepcional do PDDE Qualidade, em decorrência da situação de pandemia 
decretada, dispensando, assim, a adesão ao programa no Sistema Integrado 
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – Simec 
por parte das Entidades Executoras – EEx e das Unidades Executoras 
Próprias – UEx bem como a seleção, por parte da Secretaria de Educação 
Básica do Ministério da Educação – SEB/MEC. 

  

CAPÍTULO III 

DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 5º  Os recursos financeiros de que trata o art. 1º serão 
repassados às UEx para cobertura de despesas de custeio e de capital, 
devendo ser empregados: 

I – na aquisição de itens de consumo para higienização do ambiente 
e das mãos  assim como para a compra de Equipamentos de Proteção 
Individual, com o objetivo de prevenir o contágio dos profissionais da escola 
bem como dos alunos neste momento de pandemia; 

II – na contratação de serviços especializados na desinfecção de 
ambientes; 

III – na realização de pequenos reparos, adequações e serviços 
necessários à manutenção dos procedimentos de segurança para 
tramitação dentro das dependências da unidade escolar; 

IV – no gasto com acesso e/ou melhoria de acesso à internet para 
alunos e professores; e 

V – na aquisição de material permanente. 

Art. 6º  Os recursos destinados ao financiamento dessas ações no 
âmbito do PDDE Emergencial serão repassados diretamente à Unidade 
Executora representativa das escolas beneficiadas para cobertura de 
despesas de custeio e de capital, considerando um valor por unidade escolar 
e um valor per capita, com base no número de matrículas da educação 
básica da unidade escolar registradas no último Censo Escolar e na dotação 
orçamentária disponibilizada, para esta finalidade, pela Lei Orçamentária 
Anual – LOA. 

Parágrafo único.  O valor fixo e valor per capita serão estipulados 
pelas secretarias do MEC a depender da dotação orçamentária que será 
movimentada para esta ação, garantida a proporcionalidade da distribuição 
dos recursos ao público-alvo das respectivas secretarias. Esses valores serão 
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informados por meio de Nota Técnica, com justificativa e memória de 
cálculo aplicada à distribuição do recurso, a ser publicada no portal do FNDE. 

Art. 7º  Os recursos financeiros transferidos sob a égide desta 
Resolução serão depositados em conta bancária específica, no Banco do 
Brasil, na mesma conta bancária depositária dos recursos do PDDE 
Qualidade. 

Parágrafo único.  O montante devido será repassado em parcela 
única denominada PDDE Emergencial. 

Art. 8º  Os recursos de que trata o caput serão repassados na 
proporção de 30% (trinta por cento) na categoria capital e 70% (setenta por 
cento) na categoria custeio. 

  

CAPÍTULO IV 

DA EXECUÇÃO, DA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS E DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

Art. 9º  A execução dos recursos, transferidos na forma definida no 
art. 5º desta Resolução, deverá ocorrer em conformidade ao calendário das 
execuções do PDDE Básico estipulados pelo FNDE. 

Art. 10.  A assistência financeira de que trata esta Resolução correrá 
por conta de dotação orçamentária LOA e seus créditos. Fica limitada aos 
valores autorizados na ação específica, observados os limites de 
movimentação, empenho e pagamento da programação orçamentária e 
financeira anual do Governo Federal. Condicionada, também, aos 
regramentos estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentária – LDO e no Plano Plurianual – PPA do Governo Federal e à 
viabilidade operacional. 

Parágrafo único.  Cada secretaria do MEC será responsável por 
informar ao FNDE o montante que será aplicado por meio de Nota Técnica, 
justificando a aplicação e a transferência de recursos para esta ação 
emergencial. Ficando a cargo do FNDE a execução dos recursos. 

Art. 11.  Eventuais rendimentos obtidos com aplicações financeiras 
deverão ser computados a crédito da conta específica e utilizados 
exclusivamente para a implementação das atividades, respeitadas as 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos. 
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Art. 12.  Tanto a comprovação de despesas quanto as prestações de 
contas dos recursos transferidos para o PDDE Emergencial seguirão os 
moldes operacionais do PDDE. 

  

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO DO EMPREGO DOS RECURSOS À CONTA DO PDDE A 
TÍTULO EMERGENCIAL 

Art. 13.  A fiscalização dos recursos financeiros relativa à execução 
do PDDE Emergencial é de competência do Tribunal de Contas da União – 
TCU, do FNDE e dos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União 
e do Ministério Público – MP e será feita mediante a realização de 
auditorias, inspeções e análise dos documentos que originaram as 
respectivas prestações de contas. 

§ 1º  Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados 
à execução do PDDE, a título emergencial, poderão celebrar convênios ou 
acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o seu 
controle. 

§ 2º  A fiscalização do FNDE, do TCU e de todos os outros órgãos ou 
entidades estatais envolvidas será deflagrada, em conjunto ou 
isoladamente, sempre que for apresentada denúncia formal de 
irregularidade identificada no uso de recursos públicos destinados à 
execução do PDDE a título emergencial. 

§ 3º  Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá denunciar ao MEC, 
ao FNDE, ao TCU, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da 
União e ao Ministério Público irregularidades identificadas na aplicação dos 
recursos destinados à execução do PDDE a título emergencial. 

  

CAPÍTULO VI 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 14. O FNDE, para operacionalizar o PDDE Emergencial, contará 
com as parcerias das secretarias do MEC, das Entidades Executoras – EEX e 
Unidades Executoras Próprias – UEx, das escolas beneficiárias, cabendo, 
entre outras competências previstas nesta Resolução: 

I – às Secretárias do MEC: 
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a) enviar ao FNDE, para fins de liberação dos recursos de que trata 
esta Resolução, a relação nominal das escolas a serem atendidas com a 
indicação dos valores a elas destinados; 

b) acompanhar, fiscalizar e monitorar a execução do PDDE 
Emergencial junto ao FNDE. 

II – ao FNDE: 

a) prover e repassar os recursos devidos às escolas beneficiárias do 
PDDE Emergencial, por meio de suas respectivas unidades executoras, sem 
celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento 
congênere; 

b) fazer chegar ao conhecimento das unidades executoras os valores 
dos repasses destinados às escolas beneficiárias do PDDE Emergencial por 
estas representadas ou mantidas; 

c) acompanhar, fiscalizar e monitorar a execução do PDDE 
Emergencial. 

III – às EEx: 

a) acompanhar, fiscalizar e controlar a realização das adequações 
necessárias realizadas pelas unidades escolares, a fim de garantir que o 
protocolo de segurança seja mantido; 

b) garantir livre acesso às suas dependências a representantes das 
secretarias do MEC, do FNDE, do Tribunal de Contas da União, do Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Ministério Público, 
prestando-lhes esclarecimentos e fornecendo-lhes documentos requeridos, 
quando em missão de acompanhamento, fiscalização e auditoria; 

c) zelar para que as UEx, representativas das escolas integrantes de 
sua rede de ensino, cumpram as disposições do inciso seguinte; 

d) receber e analisar as prestações de contas das UEx, a título 
emergencial, emitindo parecer e registrando no Sistema de Gestão de 
Prestação de Contas SiGPC, no prazo estipulado na Resolução/CD/FNDE nº 
15, de 10 de julho de 2014. 

IV – às UEx: 

a) proceder à execução e à prestação de contas dos recursos de que 
trata esta Resolução nos moldes operacionais e regulamentares do PDDE; 

b) zelar para que a prestação de contas contenha os lançamentos e 
seja acompanhada de cópias dos comprovantes referentes à destinação 
dada aos recursos de que trata esta Resolução e a outros que, 
eventualmente, tenham sido repassados, conforme Resolução/CD/FNDE nº 
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10, de 2013, fazendo constar, no campo "Programa/Ação" dos 
correspondentes formulários, a expressão "PDDE Qualidade"; 

c) fazer constar dos documentos comprobatórios das despesas 
realizadas com os recursos de que trata esta Resolução (notas fiscais, 
faturas, recibos) a expressão "Pagos com recursos do FNDE/PDDE 
Qualidade"; 

d) garantir livre acesso a suas dependências de representantes da 
SEB/MEC, do FNDE, do TCU, do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal e do Ministério Público, prestando-lhes esclarecimentos 
e fornecendo-lhes documentos requeridos, quando em missão de 
acompanhamento, fiscalização e auditoria. 

  

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. Esta parcela do PDDE Emergencial ficará caracterizada como 
parcela excepcional, observando-se o disposto na Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009, Resolução/CD/FNDE nº 10, de 2013, Resolução/CD/FNDE nº 
15, de 2014, e Resolução/CD/FNDE nº 9, de 1º de outubro de 2013. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

  

MILTON RIBEIRO 

 

Publicado no DOU de 14.10.2020, seção 1, pág. 92/93. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO DE GESTAO COMPARTILHADA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL BONIFACIO SACHETTI 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS – PDDE EMERGENCIAL / 2 0 2 1
Saldo do Exercício

Anterior
Valor Recebido no

Exercício
Rendimento de

aplicação financeira
Valor Total da Receita Despesa Realizada Saldo a Reprogramar

Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital Custeio Capital

4.631,17 1.984,79 0,00 0,00 0,00 0,00 4.631,17 1.984,79 4.631,17 1.984,79 0,00 0,00

Total    6.615,96 Total     0,00 Total      0,00 Total    6.615,96 Total     6.615,96 Total       0,00

Nº Ação
Período da Realização Valor (R$)

Início Término Custeio Capital

01

Adquirir um lote de equipamentos para higienização, contendo: 
01(um) Totem dispensador para álcool em gel com acionamento em pedal em
aço inox medindo 1,20m de altura;
01 (um)  Tapete sanitizante 1,30 x 0,90;
01 (um)  Pulverizador manual 20 litros;

Mar/2021 Nov/2021 R$   1.984,79 

02

Adquirir  material  de  limpeza,  higienização,  acondicionamento  e  segurança,
contendo:
20 (vinte) frascos borrifador manual spray 500 ml;
10 (dez) galões de álcool em gel antisséptico para as mãos 05 litros cada; 
10 (dez) galões de álcool em líquido  05 litros cada;
50 (cinquenta) unidades de  Protetor facial (face shields);
10 (dez) galões de hipoclorito de sódio  05 litros cada;
40  (quarenta)  caixas  de  máscara  descartáveis  tripla  camada,  50  unidades
cada;

Mar/2021 Nov/2021

R$   4.631,17

TOTAL R$   4.631,17 R$   1.984,79

Rondonópolis, 09 de março de 2021.

________________________________________________

Carimbo e assinatura do Presidente do Conselho Escolar

___________________________________________

Carimbo e assinatura do Diretor(a)
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OOOOOOOàS_̀XW_QWN��̀STXQbWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg_̀UQ\̀RX̀O\iOZo��Oskk'

'

'
����������.11+ )7.7'81',07+0¡81'18¢0.01',8'¢0,.,£8'0,8182'+1¡.¤+:+¢+<,8'¥87¦.1'*)+'
E78¦8%.¦'1).'.)¡8<8¦0.2'0<¡+ 7.§£8'+'E.7¡0¢0E.§£8'+¥+¡0%.'<.'18¢0+,.,+&'
�
�
�
�
�
�
�

Num. 52886286 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:56
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADHPDFMFY



������������	
��
������������������������������������������������������������� ��	�����	��

!"#
$%&'()*)+',+'-./0.12'3444'5'6.0778'90:.'$)787.5;8<+=;./'>??@'AB33CAD44'5'-+E&'FG&FB4C4HH'5'I8<,8<JE8:01CKL&'

'

MNM����O�����
P�QRST���P�SRUPSM�

�
$81',801',0.1',8'VW1',+'X+%+7+078',+',801'V0:'+'%0<Y+'+')V2'Z1'80Y8'[87.1'+'%0<Y+'+',801'V0<)Y812'7+\<+VC1+'
81'-8<1+:[+0781'+']8<%0,.,81'<8'̂\]:+8',81'-8<1+:[81'E.7.',01])Y07+V'+',+:0_+7.7+V'.'1+̀)0<Y+'E.)Y.a'
-70.bc8',.'-8V011c8'E+7V.<+<Y+',8';)<,8'K)<0]0E.:',.'d+118.'e,81.'H4H32',01])11c8'+',+:0_+7.bc8',.1'
X01].:0f.bg+1'+'0<X87V+1'̀+7.01&'$EJ1'])VE70V+<Y8'+'.E7+1+<Y.bc8',81'-8<1+:[+0781'+']8<%0,.,81'E7+1+<Y+2'
]0Y8h'i'1+<[87'9+<0<8'(&',.'j0:%.';0:[8'-887,+<.,87',.'k<Y0,.,+'-8V)<0,.,+'L+7.EW)Y0].',.'(0%0<.'
d78%0,W<]0.2'*)+'X+f'+/E:.<.bc8'18_7+'.Y+<,0V+<Y8',.'k<Y0,.,+'+'E+,0)'E.7]+70.',8'-8<1+:[8&'$'d7+10,+<Y+'
j.<,7.'l+:+<.',81'j.<Y81'._7+'.'7+)<0c8'+/E:.<.<,8'18_7+'.'0VE87Ym<]0.',.']70.bc8',.'-8V011c8'*)+'07Z'
Y7._.:[.7'<.'87̀.<0f.bc8'+'E:.<+n.V+<Y8',.1',07+Y70f+1',8';)<,8'K)<0]0E.:',.'d+118.'e,81.',+'
I8<,8<JE8:01&'o'0VE87Y.<Y+':+V_7.7'*)+'<.'7+)<0c8'44D=H4H4'7+.:0f.,.'<8',0.'4G',+'1+Y+V_78'>44D=H4H4@'
X87.'.E8<Y.,8'81'<8V+1'*)+'070.']8VE87'.'-8V011c8&'j+<,8'.110V2'.EJ1'.E78%.bc8',.'E:+<Z70.'E87'
)<.<0V0,.,+2'V.<Y+7Z'.'0<,0].bc8'.<Y+70872'0<]:)0<,8'.E+<.1'.'-8<1+:[+07.'e%m<0.&';0].<,8'.110V',+X0<0,8a'
j.<,7.'l+:+<.',81'j.<Y81'C'd7+10,+<Y+'-d;a'HFH&DF4&BGGC442'j0,<+p'q+V+',+'j8)f.'C'Y+18)7+078'-d;'
4BD&3G?&4GrC?G2'̂.,07'$:%+1',+'d.0%.'5'j+]7+YZ70.'-d;'AH3&AHH&Ar3CAB2's81+V.7'I0_+078',+'i:0%+07.'-d;'
BFG&4r3&H33CH4'+'t0:V.'i:0%+07.',+'q.7.'-d;'Hrr&r4HAG3CH42'e%m<0.'6.7_81.',8'I+̀8'-d;'4HH&D??&4G3C
B4&';0]8)',+X0<0,8'Y.V_uV2'*)+'8'-8<1+:[+078's81+V.7'I0_+078',+'i:0%+07.2'1+7Z'8']887,+<.,87',.'
-8V011c8'Y+<,8']8V8'90]+'-887,+<.,87'8'-8<1+:[+078'j0,<+p'q+V+',+'j8)f.&'̂8'1+̀)<,8'V8V+<Y82'81'
-8<1+:[+0781',01])Y07.V'.'%0._0:0,.,+',8'7+Y87<8',.1'X01].:0f.bg+12']8<10,+7.<,8'.'10Y).bc8'.Y).:'+V'*)+'8'
d.v1'.0<,.'%0%+<]0.'8)'1+n.h'+<X7+<Y.V+<Y8'.'d.<,+V0.=-8%0,C3r&'j+<,8'.110V2'8'-8<1+:[+078's81+V.7'1+'
,01Ew1'+V']70.7')V'E:.<8',+'.bc8'.<).:',8']8<1+:[8',8'0,818'_+V']8V8'8'X:)/8̀7.V.',+'.Y+<,0V+<Y8'
n)<Y.V+<Y+']8V'81'-8<1+:[+0781&'e<X87V+1'̀+7.01a'$'-8<1+:[+07.'j.<,7.'l+:+<.'0<X87V8)'*)+'8'
-K((deI'+1YZ'+<].V0<[.<,8'.1'k<Y0,.,+1'*)+'Y+V'].,+07.'7+E7+1+<Y.Y0%.'<+1Y+'-8<1+:[82'8'E+,0,8',+'
.Y).:0f.bc8',81'-8<1+:[+0781'*)+'<c8'+1Yc8'.Y0%81&'k'7+X87b8)'.'0VE87Ym<]0.',+'.']8V011c8'7+)<07'8'*).<Y8'
.<Y+1'E.7.'0<0]0.7'8'V.E+.V+<Y8'+'].,.1Y7.V+<Y8',.1'k<Y0,.,+1'*)+'Y7._.:[.'<.',+X+1.'+'.Y+<,0V+<Y8'.81'
e,8181'+V'I8<,8<JE8:01&'$'E7+10,+<Y+'j.<,7.'l+:+<.'X.:8)'18_7+'.'<+]+110,.,+',+'7+.:0f.7'%010Y.'.'
e<1Y0Y)0bc8'q.7'K.01'90,.'E87'1+'Y7.Y.7',+')V.'-.1.',+'._70̀.V+<Y8'0<.)̀)7.,.',)7.<Y+'.'d.<,+V0.&'$0<,.'
*).<Y8'.1'X01].:0f.bg+12'8'-8<1+:[+078'j0,<+p'X.:8)',.'<+]+110,.,+',+'X01].:0f.7'.1'$̀W<]0.1'6.<]Z70.1&'$'
]8<1+:[+07.'j)<.V0Y.'X.:8)'18_7+'.'0VE87Ym<]0.',+'X01].:0f.7'.1'+<Y0,.,+1'E.7.'+%0Y.7'E811v%+01'<+̀:0̀+<]0.'
<8'.Y+<,0V+<Y8'.81'e,8181&'$8'X0<.:',+1Y.'7+)<0c82'X0]8)',+:0_+7.,8'*)+'+1Y+'-8<1+:[8'+<].V0<[.7Z']8<%0Y+'
.'d78Y+bc8'6Z10].'+'d78Y+bc8'k1E+]0.:'E.7.'.7Y0]):.7'8'X:)/8',+'.Y+<,0V+<Y8',8'-8<1+:[8'K)<0]0E.:',81'
(07+0Y81',.'d+118.'e,81.',+'I8<,8<JE8:01&�
'

d7+1+<Y+1axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx�
9+<0<8' (&' ,.' j0:%.'
;0:[8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
q)11.V' q0V.' ,.'
j.<Y81xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
s8c8' 9.:%+7,+'
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
s81+V.7' I0_+078' ,+' i:0%+07.'''
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
.̂,07' $:%+1' ,+'
d.0%.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
j.<,7.' l+:+<.' ,81' j.<Y81C
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
j0,<+p' q+V+' ,+'
j8)f.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
j)+:0' k1V+708' 90:+:.'
j0:%.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
t0:V.' i:0%+07.' ,+' q.7.'
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
e%m<0.'6.7_81.',8'I+̀8'CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC'
j)<.V0Y.'j8)f.'j0:%.������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

Num. 52886286 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:56
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADHPDFMFY



������������	
��
������������������������������������������������������������� ��	�����	��

!"#
$%&'()*)+',+'-./0.12'3444'5'6.0778'90:.'$)787.5;8<+=;./'>??@'AB33CAD44'5'-+E&'FG&FB4C4HH'5'I8<,8<JE8:01CKL&'

'

MNOP�������OQMR����ST���USOMV�UQ�����W�����
OU�XOYOZORO�M���U����W�����

�
�
�
�
�

��OUPQOQ[Q�����MPPOPQ\USOM�]�PM̂ �����P�P�TNO��T�P�
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T.k8l+:.'S07+:0'SVV�
$%+<0,.'PE07.<k.2'<m'3&3nA2'-+<l782'L7o1'V8<l.1=Kp�
-SVY'AF&3n4C444�
�
q̀q ��r��s�f�actcd̀ gu���d���	����Z[�����v�wb���	
�x	yz�����d	{|�����
t �}�
�~�z������	�����
��	
�x	����	�b 	�~�q��_������ 	��	����i��������	�����
_	�� ��b�q������	
�� ��������{ ����|������b������|�
�q�v�����
�
� V7+�.,.']+<̂87.2�
�
' 9+<̂8'E87'�+08',+1l+2'NOLP;P-$I'.'+�E7+1.'T$pOLST$'SPISTP'SVV2'
0<1�70l.'<8'-NVX'<m'H4&A?G&DG&CH42'E8012'.EJ1'%01l870.',.'+*)0E+'l��<0�.',8',+E.7l.�+<l8'
,+'8�7.1'+')7�.<01�8',.']+�7+l.70.'K)<0�0E.:',+'S1E87l+'+'T.�+7'<8',0.'4G=4H=H4H32'\80'
%+70\0�.,8'*)+'8'1+7%0�8',+'E:.<l08',+'k7.�.'+/+�)l.,82'<�8'.l+<,+'.1'+1E+�0\0�.��+1'
�8<l0,.1'<.'E:.<0:̂.'̂8�8:8k.,.2'+,0l.:'+'�8<l7.l8'\07�.,8'+<l7+'.1'E.7l+12'E801'<�8'\80'
+<l7+k)+'�8�'.'*).:0,.,+'��<0�.'+/0k0,.&'
' 9.:+'7+11.:l.7'*)+'.'8�7.',+%+'+/+�)l.,.'7+1E+0l.<,8'l8,.1'.1'�:�)1):.1',8'
�8<l7.l82'+�'+1E+�0.:'.1'8�70k.��+1',.'-ONLI$L$($2'\.l8'*)+'<�8'8�877+)':+%.<,8'
+�'�8<l.'81'0l+<1'�8�8'8'.�.0/8Y'
d
� q 
	���v��������������������� �¡�w¢�£¤¥¦§̈ ©ª«¬©¤®¬¤̄°±²³±¬¤́ª¤²¬¤ªµª±¶·̧®¤́®¹¤
1+7%0�812'�8�'�.l+70.01',+'E70�+07.'*).:0,.,+2',+'.�87,8'�8�'8'E7+%01l8'<8'S,0l.:'+'
º©®»ª̄®¤¼½¹³±®¾¿'
' S�',+1�)�E70�+<l8'.8'0l+�'�+<�08<.,8'.<l+7087�+<l+2'8'�8<l7.l8'k.7.<l+'.8'
-ONLI$L$NLS'.�08<.7'8'7+E.78',+'1+7%0�81'*)+'<�8'.l+<,+7.�'.1'�8.1'E7�l0�.1',+'
+/+�)��82'�8�8'E8,+'1+7'%01l8'<81'0l+<1'.�.0/8Y'
d
� q 
	���v��������������������� �¡�wÀ�£¤¥Áª̈¬©¬©Â¤±®©©³«³©Â¤©ª§®Ãª©Â¤©ª±®²¹̄7)07'8)'
1)�1l0l)072'.1'1).1'+/E+<1.12'<8'l8l.:'8)'+�'E.7l+2'8'8�Ä+l8',8'�8<l7.l8'+�'*)+'1+'
%+70\0�.7+�'%��0812',+\+0l81'8)'0<�877+��+1'7+1):l.<l+1',.'+/+�)��8'8)',+'�.l+70.01'
ª§̈ ©ª«¬́®¹¾¿'
'
d
� q 
	���v��������������������� �¡�wÅ�Æ�V7+1l.7'�.<)l+<��8',.'�8<1l7)��82',)7.<l+'
8'E+7�8,8',+'k.7.<l0.2',.'1+k)0<l+'\87�.Y''
Ç���&Y'P<0�0.7'8'.l+<,0�+<l8'+�'<8'��/0�8'3'>)�@',0.'Èl0:2'�8<l.,81',.'�8�)<0�.��8',8'
,+\+0l8'E+:.'�8<l7.l.<l+2'�8<10,+7.<,8'8'̂87�708',+'+/E+,0+<l+',.']+�7+l.70.'K)<0�0E.:'
7+1E8<1�%+:'E+:.'8�7.'.'1+7'�8<1l7)�,.=7+\87�.,.&'
Ç�v��&Y'-8<�:)07'81'1+7%0�81',+'�.<)l+<��8'<8'E7.�8',+l+7�0<.,8'E+:.'
-ONLI$L$NLS&'

Num. 52886286 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:56
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADHPDFMFY



������������	
��
������������������������������������������������������������� ��	�����	��

!"#
$%&'()*)+',+'-./0.12'3444'5'6.0778'90:.'$)787.5;8<+=;./'>??@'AB33CAD44'5'-+E&'FG&FB4C4HH'5'I8<,8<JE8:01CKL&'

'

M�N�O&P'-.18'8'.Q+<,0R+<Q8',8'ST.R.,8'+=8)'.'S8<S:)1U8',81'1+7%0V81',+'R.<)Q+<VU8'
<U8'1+W.R'7+.:0X.,81',+<Q78',8'E7.X82'.'-8<Q7.Q.,.'Y0S.7Z'1)W+0Q.'['R):Q.'+1Q.\+:+S0,.'<.'
-]̂ _̀ _]$'(a-bK$'LcI-cbI$',+1Q+'S8<Q7.Q8&''
'
d
� e 
	���N�fghijhgklmnojpqrlsmtuovmwxyzm$'S8<Q7.Q.<Q+'<U8'.S+0Q.7Z2'18\'<+<T)R'
E7+Q+/Q82'.'Q7.<1Y+7{<S0.',+'7+1E8<1.\0:0,.,+',.'-|}LI$L$($'E.7.'8)Q7.1'+<Q0,.,+12'
1+W.R'Y.\70S.<Q+12'Q~S<0S.1'8)'*).01*)+7'8)Q781&'
''
� �87'+11.'7.XU82'<8Q0Y0S.R81'.'+RE7+1.'E.7.'*)+'.'R+1R.'.E7+1+<Q+'
+1S:.7+S0R+<Q81'.S+7S.',81'Y.Q81'.E7+1+<Q.,8'<+1Q+',8S)R+<Q8'+'*).01'.1'R+,0,.1'*)+'
1+7U8'Q8R.,.1'E.7.'7+18:)VU8',.'E78\:+RZQ0S.'.E7+1+<Q.,.&';0S.'+1Q0E):.,8')R'E7.X8',+'
3'>)R@',0.1'�Q0:'E.7.'.'7+1E81Q.',+11.'<8Q0Y0S.VU8'+'D'>S0<S8@',0.1'E.7.'8'0<�S08',81'7+E.781'
18:0S0Q.,81&�

�
�
�
�
'
�

���������������������������������������
d������������������d��������

c̀-IcL̂ Ib$'K_}b-b�$]'(c'c̀�|ILc'c']$�cI�
�
�
�
�
�
�

Num. 52886286 - Pág. 10Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:56
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADHPDFMFY



������������	
��
������������������������������������������������������������� ��	�����	��

!"#
$%&'()*)+',+'-./0.12'3444'5'6.0778'90:.'$)787.5;8<+=;./'>??@'AB33CAD44'5'-+E&'FG&FB4C4HH'5'I8<,8<JE8:01CKL&'

'

�
�
�

Num. 52886286 - Pág. 11Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:56
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADHPDFMFY



������������	
��
������������������������������������������������������������� ��	�����	��

!"#
$%&'()*)+',+'-./0.12'3444'5'6.0778'90:.'$)787.5;8<+=;./'>??@'AB33CAD44'5'-+E&'FG&FB4C4HH'5'I8<,8<JE8:01CKL&'

'

MNOPQPORSSTUVSVTUWXY�
�
�

YZ[PR\NOPQPOROP]POP̂ZPRNZR_PQ̀ZaPZR
_bR QbcPd̀N_bR _bR WbeZPcfbR
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Num. 52886286 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 07/04/2021 10:25:56
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDADHPDFMFY



������������	
��
������������������������������������������������������������� ��	�����	��

!"#
$%&'()*)+',+'-./0.12'3444'5'6.0778'90:.'$)787.5;8<+=;./'>??@'AB33CAD44'5'-+E&'FG&FB4C4HH'5'I8<,8<JE8:01CKL&'

'

MNNNNONPQRSTUVWXYQNZUWN[W\]̂W__̀Naaaaaaab'
MNNNNNONcUdWXYQN\efeghTUVẀNaaaaaaab'
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