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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

SEMED SOBRE A LEITURA E ANÁLISE PRELIMINARES DO PROTOCOLO 

SANITÁRIO PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES LETIVAS NA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE ITAJÁ.  

Aos dias quatorze (14) de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, na seda da Escola Municipal 

Libânia Lopes Pessoa, sito à Praça Manoel Argemiro Lopes, 93, Iguaraçu, reuniu-se em assembleia 

o Conselho Municipal de Educação – CME, em uma reunião ordinária para leitura e análise do 

protocolo sanitário para o retorno das atividades escolares do sistema Municipal de Ensino de Itajá 

para ano letivo de dois mil e vinte e um 2021. A reunião teve início com a leitura e análise do 

protocolo sanitário, posteriormente foram pontuadas questões consideradas relevantes pelo colegiado 

e não claras no referido documento e posta em análise, discussão e, portanto, passivas de mais 

informações, tais como: questões em aberto para análises posteriores, sugestões de ampliação de 

cobertura acrescentadas ao protocolo, bem como algumas solicitações, conforme detalhamento em 

anexo. Não havendo coro, a reunião se deteve apenas a análise e leitura do documento.  

 

 

                            ________________________________________________________ 

Carlos Antônio Barbosa – CPF: 971.126.074-34 

 

                                 __________________________________________________________ 

Francisca Veras da Silva – CPF: 030.209.414-82 

 

__________________________________________________________ 
Oscarina Dantas de Moura - CPF: 012.007.254-84 

 

__________________________________________________________ 

Maria do Socorro Lopes – CPF: 851.058.214-91 

 

__________________________________________________________ 

Ana Claudia de Oliveira – 

 

__________________________________________________________ 

Josué Éden da Silva-  
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__________________________________________________________ 

Emily Beatriz da Silva –  

______________________________________________________________ 
 

  Francisca Maria da Cunha 

 

 

 

 

 

Análise do protocolo sanitário para o retorno das atividades letivas na rede 

Municipal de Ensino de Itajá. 

 

Questões em aberto 

 Testa todas as crianças? 

 Manter 1 metro de distância?  

 Espaço: pátio, parquinho?  

 Transporte escolar? 

 Como atender toda demanda? 

 Como será a lotação de ônibus levando em consideração a quantidade de alunos? 

 

Questões sobre o protocolo 

 50% das estudantes dependendo do tamanho da turma e sala; 

 Rodizio de alunos: dois dias de aula presencial, dois dias online e um dia de plantão 

pedagógico com os alunos que ficarem totalmente em aulas online; 

 Horário reduzido: 3h aulas presencial e 1h aula online para atender as crianças do 

grupo do rodizio, e mais 1h onde o professor ficará na escola para orientar tarefas 

para os alunos que ficaram em casa (rodizio), disponibilizando também atendimento 

online aos pais dos alunos que estão no modo totalmente online. 

 Entrega dos alunos no portão com rodizio de horário; 

 Orientações diárias sobre as medidas de combate à Covid 19, trazendo informações 

e esclarecimentos sobre os cuidados que todos devem tomar. (Fazer isso sempre 

no primeiro momento da aula). 
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Solicitação: 

 Estatística do quadro de funcionários da educação com teste de Covid na escola dos 

que já tiveram contato com o vírus, será necessário organizar os dados através da 

ficha de cadastro do servido da educação para que seja inserida na tabela de 

controle; 

 Mediante comprovação através de atestado médico.  

 

 

Itajá, 14 de Abril de 2021. 


