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DEPARTAMENTO DE ENSINO 
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precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta, valorizando os 

profissionais da sua equipe e acompanhando os resultados, pois o trabalho em 

equipe é fonte inesgotável de superação e valorização do profissional 

PLANO DE AÇÕES 00 REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES PEOAGOGICAS 
NÃO PRESENCIAIS. EM CARÁTER DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DA 

PANDEMIA DO NOVO CORONOVIRUS (COVID-19) 

O Departamento de Ensino da Secretaria Municipal da Educação. composto 

pelas coordenações Educação Infantil, Ensino fundamental. Educação de Jovens e 

Adultos-EiA e Educação Especial. responsáveis poi' orientar e monitorar todas as 

escolas da rede municipal de ensino. sendo seis no zona urbana e três na zona 

rural, que oferecem educação infantil e ensino fundamental, modalidade regular e 

EiA, fazendo-se como um eit,cutador na oferta do ensino e aprendizagem, para a 

melhoria do ensino pi:,bIico muniolpal, possui, entre outras compet*ncias. 

1 Planejar ações que contribuam corri a melhoria do processo ensino-aprendizagem. 

garantindo melhor desempenho dos professores na função de Coordenador nas 

Unidades Escolares, para melhor assessorar aos atunos em suas necessidades 

educacionais durante o regime especial de aulas não presenciais decorrente da 

pandemia do novo Cororiavirus (Covid-19). 

li Oferecer suporte pedagógico Os Unidades Escolares, proporcionando condições 

de realização do efetivo trabalho pedagógico escolar com atividades pedagógicas 

não presencias o, sempre QUO necessário ou solicitado, deslocar-se as unidades 

escolares, para ações de orientação técnica descentralizada: 

tIl Atua, corno orientador e facilitador, visando o acompanhamento das unidades 

escolares no desenvolvimento das atividades implementadoras do currículo. 

avaliando seu andamento e orientando os coordenadores escolares e os docentes 

de modo a assegurar o cumprimento das metas estabelecidas pela Secretaria de 

Educação. o Plano Nacional e Municipal de Educação e as metas da unidade 

escolar em sua proposta pedagógica; 

IV. Agir na orientação técnica, a fim de implementar e acompanhar o 

desenvolvimento das propostas pedagógicas das Unidades Escolares. 

V. Construir normativas para elaboração de propostas pedagógicas das Unidades 

Escolares jurisdicionadas ao Sistema Municipal de Ensino, cuidando de seu 

scompanharnenlo e atualizações periódicas de acordo com as necessidades da 

comunidade em que a Unidade Escolar estiver inserida, 

VI. Elaborar parecer pedagógico sempre que solicitado. sobre assuntos relacionados 

à oferta do ensino e da aprendizagem, bem como, intervir sempre que necessáno 

nas propostas Pedagógicas em vigência nas Unidades Escolares do Sistema 

Muracipet de Ensino, 

VII. Reorganizar e acompanhar o Calendário Escolar em cooperação corri os 

coordenadores pedagõgicos, o qual deve ser enviado para aprovação do Conselho 

Municipal de Educação. 

VIII. Acompanhar, avaliar e apoiar a ação pedagógica das unidades escolares; 

IX Trabalhar em parceria com o Conselho Municipal da Educação em suas 

atribuições legais rio sentido de cumprir a legislação educacional, 

X Criar e divulgar mecanismos de implantação do plano de ação das alindadas 

pedagógicas não presenciais do Sistema Municipal de Ensino de São Pedro do 

PiauI, nas modalidades regular. Educação especial e Educação de Jovens e 

Adultos, zelando pela faixa etária dos estudantes; 

XI Avaliar os resultados do trabalho docente, estabelecendo estratégias de 

aprendizagem para a recuperação de alunos com menor rendimento escolar nas 

atividades pedagógicas não presenciais, até quando durar as restrições sanitárias; 

XIII Zelar pela qualidade de ensino das unidades escolares do Sistema Municipal de 

Ensino 

DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E 00 ENSINO 
FUNDAMENTAL 

O coordenador municipal exerce um papal fundamental no acompanhamento 

das ações pedagógicas, e suas atribuições vão além das orientações pedagogicas. 

estimulando o grupo na percepção e sensibilidade das necessidades existentes, em 

colaboração com todos os envolvidos rio processo educativo, tendo em vista que ele 

• Coordenar a revisão do Profeto Politico-Pedagógico ou Proposta 

Pedagógica, e do Regimento Escolar com os gestores, acompanhando a sua 

execução; 

• Elaborar e apresentar o plano de ações das atividades pedagógicas não 

presenciais enquanto durar as restrições sanitárias decorrentes da pandemia 

do novo Corunavirus (Covid-1 9); 

• Implementar ações no sentido de melhorar o desempenho escolar. 

• Orientar e acompanhar a execução e avaliação do planejamento semestral e 

quinzenal, adequando à Proposta Pedagógica e ao currículo escolar. 

• Considerar a análise dos resultados das avaliações instituídos pela 

Secrelana Municipal de Educação, como referéncia, no planejamento das 

atividades pedaqógicaa não presenciais; 

• Assessorar, técnica e pedagogicamente. os professores de forma a adequar 

o seu trabalho aos objetivos das instituições da rede e aos fins da educação, 

• Participar de cursos de formação continuada que possibilitem o seu 

aprimoramento profissional e, consequentemente, o seu fazer pedagógico, 

• Coordenar e incentivar a prática de estudos que contribuem para a 

apropriação de conhecimentos dos coordenadores e do corpo docente. 

• Acompanhar e avaliar os resultados do rendimento escolar dos alunos junto 

aos professores durante as atividades não presenciais, 

• Desempenhar outras atribuições de natureza pedagógica que lhes forem 

solicitadas; 

• Elaborar e propor á Secretaria Municipal de Educação projetos, juntamente 

com a direção escolar. Que visem á melhoria académica doa alunos, 

Conforme Parecer CNE!CP n 5/2020. de 28/04(2020, as atividades não 

presenciais podem ser ofertadas por meio digital, ou não Podendo ser ministradas, 

por exemplo, por meio de video aulas, de conteúdos organizados em plataformas 

virtuais de ensino e aprendizagem e pelas redes sociais (wtiatsapp. instagram). 

entre outros. ou ainda ser oferecidas por meio de programes de rádio; pela adoção 

de materiais didáticos impressos a disttibuldOi aos alunos S#Ou aos seus pais ou 

responsáveis: e pela orientação de leituras, projetos. pesquisas, atividades e 

exercícios indicados em materiais didáticos, 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

AÇÃo RES~VEM i Quando 
Orion~ 	1 Orientar 	diretor 	e il Equipe 	de! 02105 a 31/07 

1 pedagógica, quanto coordenadores 	 1 SEMED 
ás atividades não pedagógicos, 	Quanto 	* P.,uilir4 Locaia. 
presenciais, ao. atuação de acordo com 
profissionais da 	as Diretrizes Nacionais e 
Educação 	Infantil Municipais da Educação. 
(REUNÃO NA 

ISEMED)  
Acompanhamento 	Acompanhar 	 e Coordenação 	03/05 a 31/07 
das 	atividades 	supervisionar 	as 	Pedagógica 	da 
pedagógicas não 	atividades 	 nãoSEMED 	e' 

1 presenciais nas 	presenciais, zelando pelo 	Conselho 
escolas 	da Rede 	cumprimento 	 da: Municipal 	de 
Municipal de 'legislrtçào 	e 	normas 	Educação. 
Ensino, educacionais 	e 	pelo 

padrão de qualidade do 
ensino 	na 	Edur,açáo 
Infantil.  

Construção d bil Professores, 	: 11105 á 31(07 
Coletànea de 	semanalmente a entrega Secretários. 
atividades 
xar000piadas 

i da cotetãnea aos pastou Equipe gestor& 
responsáveis. 

compostas 1 atividades 
leItura/escrita e 

olio de 'Acompanhar a 	VOliEqI. gestora 	li/OS a 31107 
atividades das atividades propostas Professores 
mensalmente aos pelo professor. 
pais/ou 
responsáveis. 

	

Elaborar 	relatórlot 

	

lsais 	sobre 	as 
atividades desenvolvidas, 	 ' 
realização de H P anIme 
para 	discussão 	das 
advidadesenviadas 	e 
ree5zedas. 	destacando! 

(Continua na n,óxinia nwnaJ 
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__- 	 agódadas 	 — 
1 POSeiVedi *atea. 

ENSiNO RJNOAMENTAJ. REGULAR, EDUCAÇÃO ESPECIAL E EJA 

AÇAo OejEm  
Ostentar 	eõOrden.do,e. 1 Equipe 	 29104. 31101 1 Ostentação 

'pedagógica, quanto pedagógico.  e gestoras pedagógica 	da 
tiv às 	aidades 	não do ensino fundamental: 	SEMED; 

peaencials. 	aos modalidade 	regular. 
Coordenadores educação 	especial 	e 
pedagógico. EiA, quanto a atuação 
(REUNÃO 	NA 
SEMEO) 

de 	acordo 	com 	as 
Diretrizes 	Nacionais 	e 1 
$untcipars da Educação. -. 	- 

Cria~ de gr~ Levantar quantitativo de 	Dir.toma. 	 04105 a 31/07 
de WhsteApp por alunos, com o nome de Coordenadores 
anolséne em todas seus 	reapcnsávelzlpuls. 	escolares. 
35 	 linidades selecionando os que não f S.crelénos; 
escolares 	da rede taro WhaisApp. 	 Auxiliar 
e/Ou 	 OUIfOS administrativos; 
ferramentas virtuais. OuIatiizar urna liSta com 
por* os encontros esse quantitativo: 
pCrl&iicos, estudo e i Professores 	por 
envio de atividades. 1 Identificar os 	alunos • 1 componente 

paislresponsáveis 	quei curricular 
1 não tõm acesso a redes 
sociais, paro recolherem 
as atividades na eSCola, 
e para os que não 1*10 
acesso 	à 	escola 	as 
atividades 	devem 	ser 
enviadas 	por 	um 
-, 	pameMa 
orientado 	e 	portando 
EPIs. 	como orienta a 
S.a.(ana Municipal de 
Saúde. 

Desenvolver 	 as 
atividades 	pedagógica. 
nãopresenciais 	(video-. 
aula, aula gravado, autOs 
ontirre) 	para 	eurpttcação 
de contendo: 

Construç&o de uma Diapo.lbr 	um. 	Equipe Gestora, 05/04 a 31/07 

[ãõletànea 	• [pera 	esse Professores: 
1 atividades aluno 	ou 	responsável Secretártos 	de 

xerocopiadas 	para pegar na escola, 	 es00la. 
os 	alunos 	sem 
acesso a internet. 

Elaboração de tas OelWitr dias da semana CoOrdsfl.dor.5 	05l05a31107 
cronograma 	com pera 	cada 	profIssional PIu..s. 
dias espectfboos dos enviar suas atividades. 
atendimentos 
virtuais para envio 
das 	atividades/ 
ações articuladas à 
rotina do aluno. 

Oiepontbllszeção de Criar 	 atividades Paicopedagogo. 	05104 a 31101 
dias 	e 	horérica adaptadas 	para 	o. Ps.e6logo, 
especI~ 	para alunos 	 cern Professores, 
atendimentos necessidades educstivee 
psicológicos 	em ~ais e espaços pera 
perv.na 	com 	o eecola 	das 	farTiilias. 
CAPS 	 e professores. 
paicopedagógico em s&unøalpeclerites 	em 
sala 	de 	AEE. 	a relação 	ás 	questões 
serem 	realizados emocionais, 	anseios. 
par mero das redes conItilos. 	medos 	e 
sociais 	e 	via deeipoe 	onundos 	da 
telefone 	para pendemia 	do 	novo 
alunos. Coronavirus (C~19). 
responsáveis/pais e O atendimento deveq* 
professores. ocorrer 	por 	meio 	de 

plantões 	psicológicos. 
coro 	dias 	e 	horários 
especiltcos 

Criação 	de 	' 
llctie de 	 da control, 

Citar 	Sciia 	pera 	o 
1

Professores 	11/05 a 31107 

entrega e devolução 
o.nt,oU 4e entrego 	e 
devolução das atividades 

das atividades não 
pre senciais. 

pedagógs 	riSo 
.3rasenciais  

Elaboração 	de Elaborar 	relatórios 	de Coordenadores; 	25/05 a 31107 
relatórios 	da avaliação 	 e Professores. 
avaliação 	 e a00mpenhamento 	das 
acompanhamento atividades 	pedagógicas 
dos alunos de cada 1 aio presenciais 
,ade esColar.  

AÕ OBJETIVOS NESPON*AVEIS QUAIO 
MonItoramento; Monitorar diariamente os Coo.denadoree: 	11)05 a 31/07, 

_________________ gi~ 	a 	uiO,..  ditiernenle. 

ConaUuç* e'par 	..- -----o--- 
 • de 	monitOramento andamento 	 das 

cem todas as ações atirridodea 	 e 
• 	ali ~alendimenlos 	dos 1 
dlstnbuidas 	 alunos, a fins  de propor ,  

possiveis 	ajustes 	e 
Cnaçõo 	de 	uma ~9~ po5sivls 
legenda 	para dúvidas 	 dos 
monilOrar 	o 	status 	pais/responsáveis. 
das ações e o seu 1 
andamento 	 Observar os status das 

ações. a rim de discuti- 
las e reptane1á-las. 

.Reelaborar 	as 	ações. 
1 quando necessário: 

Construir 	 novos 
1 cronogramas. se  houver 
necess'dade. 

Aconpamento 	Elaborar 	relatórios 'á&dõres satmen'ii 
direto 	 mensais 	sobra 	os 

s1irdada 
Analise e devolução desenvolvidas. 

1 de 	materiais 	realização 	 de 
selecionados 	e 	rsunióes/H.P cif,ne para 
atividades 

	
disCuILSão das atividades 

plenejadas 	 enviadas 	e 	realizadas. 
destacando 	pontos 
positivos 	e 	fragilidades. 
pare 	poasiveis 	ajustes; 

1 repiariejá-las a partir do 
m~ho,0os aluno.. 

1 Realização 	de  1 Realizar avaliação cem praias~ Durant, todo o 
evaliaç.so 	e 	pertir todos 	os 	alunos 	Alatos. purlodo 	de 
das 	atividades 	partiopantes 	das . 
pedagõgicas 	não atividades 	pedagõgicas sanitárias, 
presenciais 	 não presencias, alindo. l decorrente 	da 
desenvolvidas os critérios estabelecidos peridemio 	tio 
durante o més em pela SEMEO 	 . novo 

1 Curso Coronavirtis 
(Covi 

Esta condição de trabalho otimiza um campo de ações propostas, que 

compete genericamente conceber, desenvolver, concretizar e avaliar Iniciativas 

mobilizadoras e Integradoras 00 dominio do uso das tecnologias. dos recursos 

educativos digitais nas escolas junsdicionadas a Secretaria Municipal de Educação 

de São Pedro do Piaui. implementando o processo de ensino e aprendizagem 

Devido á pandemia do novo Coronsvirus (Covid- IS). o governo federal, 

através da Medida Provisória rt 934/2020. de 01104/2020. dispensa, em caráter 

excepcional, asi escolas da educação bésiCe da obng.tcnqdade de cumprir o minimo 

de 200 dias letivos da eletivo trabalho escolar, entretanto mantém a ocingatonedade 

de cumprir o mínimo de 800 horas 

Na educação infantil, etapa que compreende creche e pré-escola e 

atende crianças de até 5 anos e 11 meses de idade, por não haver previsão legal 

riem normativa para orada da nduoaç5o à distáricie, mesmo em situação de 

emergência. as atividades pedaçõgicas não presenciais não poderão conter no 

caleridario letivo, e as aulas torSo que ser repostas pr'esariciatment.. 

Entretanto, conforme Parecer CNE/CP ivi 512020. de 28/04/2020, ileso 2.7. 

1 convéns r.Ø.sinv as diOposilino. ..um.lexrdo. no ~ 31 da LOB re 
deilinis, 1 r.quanc.. mi- de 60% d rerge haitia øtflØ.lÕfl.. rena urna 
poc.b.icOaÕ. real de fl.cbil.eaçOa Para rso.ge'éa.çIe. ainda -- de tensa 
iniflire dO clendtio a. educeças adei.. asa. d.11nida pala. sessei., O. 
ensino ic Conl000 aluiu do oxcopcIonaiIdeø. inçosto pela pan00ca 

Dessa forma es atividades aqui propostas para o Educação Infantil tem o 

objetivo de minimizar eventuais perdas para as crianças. corria retrocessos 

cognitivos, corporais ou (laicos e socioemoctonais 

A avaliação é indispensável no processo de ensino-aprendizagem e visa 

medir a evolução de cada aluno e Comprovar (ou não) a eletividade da metodologia 

de ensino adotada pelo professor. 

A venficação do rendimento escolar ocorrerá de forma Continuas cumutativa 

do desempenho do aluno, com prevaláncia dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, até o final desle período de restrições sanitárias decorrentes da 

pendensia da Covid-19 

CPF 387423343-45 

REFERÉNCIAS 

BRASIL. Lei de DIretrizes e Bern da Educação Na~ Lei NI 9.394. de 20 de 
dezembro de 1596 Brasilia, 1996 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Portaria n 343. da 18 de março de 2020. 

MEC/CNE. Parecer ril 8/2020, de 28 de abril da 2020. 



1 .Me 
I 

, 
'Ed.Fissca 

L ITotaL _J 

Inicio das atividades 11/0512020 

OU9V5W5 um auv 

______ 	• 	Atividades 
_ 	xenvcoadas, 

• 	Vídeo aulas. 
_____- 	• 

	
Livro didático 

• 	Pesquisa. ________ 
• 	Expeiiênaas 

• Atividades 
xaropeadas; 

• Video aulas; 
• LivrO didático. 
• Pesquisa, 
• Experiências. 

Inicio das atividades 11105/2020 
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ANEXO 1 

Carga horária das atividades pedagógicas não presenciais 

Periodo: 11 de maio a 31de julho de 2020 

Distribuição das atividades senoanais por componente curricular 

1° ao 3° do Ensino Fundamental 

/\ SECRTARIAMUMICAI.DEEOUCAÇÃO 
I 	1 	CNPJ: 30.950.665/0001-27 
' - 	RuaQtii6noBocúva. 319-Cento. 

%-_-- , 	Fonw(66)3280-1122 
CEP. 64.430-000- SÃO PEDRO DO PIAUi -P1 

ANEXO III 

Distribuição das atividades semanais por componente curricular 

6°  ao 9°  ano do Ensino Fundamental 

Mês 	 i Odades de asas semanasQuwedes 	cie 	horas/ 
aMmensais 

Maio 	 013 	 l5Wa 
04 	-. 	 100 Fila 

Jti 	 05 	 1 125h/a  

Total 	4j 	inate 	d5 não 300h 

- do 19  semeah 2020. 

semanas 

Julho 	 05 	 125&a 

Total de hotaa/aulas ctxrespondentes às atividades não 1 300 hfaulas 	-. - 
prasencaIs do 1° semestre 2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1 	1 	CNPJ: 30.950.665/0001-27  

Rua QtaldEoBocv&319-Centm. 
Fone: (86) 3280 - 1122 
CEP: 64.430-000- SÃO PEDRO DO PIAUi — RI 

,V 

 

~~ NF.~PA. &I 

	

' 1 	1 	CNPJ: 30.950.665/0001-27 

	

L 	RuaQuoBoca,(M.319-CefltrO 
 

Fone: (86) 3280 - 1122 	 - 
CEP: 64,430-000-sÃo PEDRO 00 PIAUI - RI 

ANEXO II 	 ANEXO IV 

Distribuição das atividades semanais por componente curricular 	 CM95 horária das ab~ 1ã II$ 
Período: 11105 a 31107 de 2020 

41  e 51  ano do Ensino Fundamental 	 Distribuição das atividades não presenciais da EJA 1 0  ao 5°  ano 

- COfflpOA6tItc atncul 	C&ga horána 	Sugestões deatMdadeS 	 Componente curricular 	C«gatiora 	Sugestoes de atiyd,s_ 

06 	Atividades 	06 	 • 	Atividades 
Me 	 01 	 xer000piadu, 	 Me 	 01 	xaropeadas; 

• 	Ed. Física 	 01 	 • 	Vídeo aulas, 	 . 	. fiica 01 	 1 	• 	Vídeo aulas: 
Metennática 	 06 	 • 	Livro didatico. 	 S 	 _.J 	a 	Livrodidático. 

Historia 	 03 	• 	Pesquisa; 	 ' 	jHjni 	• 	Pesquisa; 
C,~ 03 	 • Expenêncas 	 TGeografia 	• Experiências. 
Ciências 	 04 	 nCIaS 	 04 
Ens. Religioso 	 01 	 Ens. Rehg, 	01 
Total 	 25 aM 	 - 	25 aulas ITOW 

Inicio das atividades 1110512020 

Mês 	 1 Quantidades de aulas semanens 	Quantidades 	de 	h~ 	
[ 	Mês 	 Quantidades de semana 	Quantidades 	de 	horas/ 

mensais 	 i aulas mensais 
MaIO 	 03 	 ____________ 	LMaio 	 03 	 1 75 h/a 
Junho 	 lOOhla 	 Junho 	 i 04 	 bOtiJa 
Julho 	 05 	 125h!a 	Juilho 	 05 	 125h/a 

1 Total de horas/aulas conseondentes às atividades náo 300 hlaulas 	 Total de horas/aulas conrespondentes as atIdads não 300hla 
presenciais do ? semestre 2020. presencim do 1 0  semestre 2020. 

(Continua na próxima página) 
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SECRETARIA MUNt01PAL DE EDUCAÇÃO 

L J 	CN1pJ: 30.950665/0001-27 
RueQuinttnoBocatsva 319-Centro 
Fone(86)3280-t 122 
CEP: 64.430-000 - SÃO PEDRO DO PIAUi - P1 

ANEXO V 

Dlstrtbulçlo dias advldidi. Rio psi.ncI.l da EiA V ao 9* ano 

Aite 01 xaropeadas. 

Ed. Fiica . 01(01 prática) • 	Video aulas. 

2 	1. Inglesa 02 • 	Livro didático 

• Matemática 05 • 	PIsqiesa: 
l-tistona 	- 03 • 	Experiências 

£&o9 a 03 

Mês 	 Quentidadesdeaulessetnenais Quentidides de t 
isemenuix 

:Maio 	 03 	 15 1* 
:Juo 	 !o 	 1001* 
lJsio 	 05 	 125tsl. 
Tolial de horasiaulas correspondentes és atividides nlo 300W& 

presenciats do i * semestre 2020. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1 i 	i 	CNPJ: 30.950.86610001-27 

Rua Q~no Bocaiuva, 319-Centro. 
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ADInVO 02/2020 	 SÃO PEORO 00 PIAUI. 23109/2020 

O Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, pautado no 

decreto n 0912020, de 16 de maio de 2020, que dispõe sobre as medidas de emergência 

de saúde publica de impoilãncia int.macional e lendo em vista a classificação do novo 

coronavirus como pandemia. selando pela garantia dos direitos e objetivos de 

apreadlZagem dos donos da rede municipal de São Pedro da Piaui, desenvolveu o Piano 

de Ações do Regime Especial de Atividades Pedagógicas não Presenciais, em caráter de 

oxcepoonandade, para ser executado até 31 de Julho de 2020 

Considerando o disposto no Decreto Municipal n56. de 21 de setembro de 2020. 

que prorroga e determina, nas redes publica e privada, a suspensão das aulas 

presenciais até o dia 31 de Dezembro de 2020. como medida preventiva para o 

enfrentamento ao COVID-19 e dá outras providências, que está sendo adotado 

atendendo as onsntações e re'nendaçõeS do Ministério da Saúde e da Organização 

Mundial de Saúde, bem como dei; órgãos e entidades de saúde estadual e local, com o 

Objetivo de proteção da coletividade 

O presente aditivo reafirma a continuidade das ações previstas no plano e no 

aditivo 01/2020, bem corno inclui neste documento a sugestão de desenvolvimento do 

protelo Jornal na Escola. realizado aos sábados, que tem como objetivo a melhoria rio 

processo de ensino e aprendizagem por meio do trabalho com midias além de 

complementar a carga horária anual no ensino fundamental para encerramento das 

atividades do ano letivo de 2020 

Tendo em vista sua flexibilidade e dinamicidade. as ações poderão ser discutidas e 

reavaliadas sempre que houver necessidade, bem como poderão ser desenvolvidas 

outras, caso haja nova prorrogação do periodo de suspensão das atividades pedagógicas 

presenciais. 

PÇ 3914233815 
ia 

ADITIVO 01/2020 	 SÃO PEDRO DO PIAUI, 01/0812020 

O Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, pautado no 

decreto n 09/2020. de 16 de mano de 2020, que dispõe sobre as medidas de emergéncia 

de saúde pública de importartcra irtternaaoi -lal e tendo em trata a classificação do novo 

cororlavirus como pandernia, zelando pela garantia dos direitos e objetivos de 

aprendizagem dos alunos da rede municipal de São Pedro do Piaui, desenvolveu o Plano 

de Ações do Regime Especial de Atividades Pedagógicas não Presenciais, em caráter de 

excepcionalidade, para ser executado até 31 de Julho de 2020. 

Considerando o disposto no Decreto Municipal ni48,  de 31 de julho de 2020, que 

prorroga e determina nas redes pública e privada, a suspensão das aulas presenciais ate 

o dia 22 de setembro de 2020, corno medida preventiva para o enfrentamento ao COVIO-

19 e dá outras providências, que está sendo adotado atendendo as orientações e 

recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, bem como 

dos ôrgãos e entidades de saúde estadual e local, com o objetivo de proteção da 

coletendade 

O presente aditivo reafirma a continuidade das ações previstas no plano, bem 

corno destaca o desenvolvimento de uma nova ação de acompanhamento domiciliar dos 

alunos com baixa ou nenhuma frequénc*a na realização das atividades não presencias 

propostas pela escola, realizado pelos monitores e taolitadores do Programa Msi 

Educação na escola, como forma de fortalecer o vinculo aluno/escola, ao mesmo tempo 

em que diminui os riscos de evasão 

Tendo em vIsta sua flexibilidade e dinarnicidade, as ações poderão ser discutidas e 

reavaliadas sempre que houver n.cessidade, bem como poderão ser desenvolvidas 

outras, caso haja nova prorrogação do período de suspensão das atividades pedagógicas 

presenciais 
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PLANO DE ACOLHIMENTO PlCOLÓOICO PARA OS ALUNOS E 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Acolhimento Psicológico core a Comunidade Escolar 

Em meto 3 crise sanitána que estamos vivendo. e inevitável o isolamento 

otingalóno não gerar estresse, incerteza e medo de ser infectado, tais sintomas 

culminam em uma série de efeitos psicológicos, e a situação pode piorar, pois milhares 

de pessoas enfrentam depressiso, ansiedade, dentre outros trisnstornos, que, decido ao 

cenário atual, acabam tendo seu estado agravado. 

Contudo. estratégias estão sendo adotadas, respeitando as medidas de 

prevençao para proteger de COVID-19, para acolher e cuidar da saúde mental da 

população Atendimento oriline. por exemplo, foi uma das medidas utilizarias para 

ajudar pessoas que estão precisando de apoio e escuta nesse momento difícil. 

Corri o retomo das atividades pedagógicas presenciais. serão necessárias ações 

para acolher e orientar a comunidade escolar, as quais já estão sendo planejadas para 

receber professores, demais colaboradores, pais e alunos, auxiliando ria prevenção e 

cuidado da saúde mental e atenção psicossocial ria pariderriia. 

Trabalharemos com e aniculeçAo das redes. Saúde. Educação. CRAS. CREAS. 

CAPS e demais redes, de acordo com a necessidade. Todo e qualquer sintoma 

apresentado por parte da comunidade escolar será encaminhado e monitorado pela 

Secretaria Municipal de Saúde. Famulias rim situação de extrema pobreza, que estalem 

crari suas atividades de sustento suspensas. serão encaminhadas à Alreislêncie Soolel. 

para monitoramento e cadastro em programas somais. de acordo conn o perfil familiar. 

Diante disso, capacitaçõss reuniões realizadas na ptatatorrria ZOOM e rodas de 

conversa serão realizadas com a equipe da comunidade eScolar com objetivo 

metodológico de orientar, compartilhar ideias e expeni5ricaas vivendadas durante a 

pandemia. Temas como 

• lmnpeao da pandemia em suas vidas. 

• Mudanças no ensino tora da sala de aula. 

• Estratégias para receber alunos no retomo das aulas. 
(Continua Cd próxinia página) 
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• Recursos que poderão ser utilizados em atividades fora e dentro da sala de 

aula. 

• Enfrentamento do estresse, ansiedade e depressão em tempos de 

penderia. 

Serão realizadas reuniões para esse primeiro contato com o objetivo de acolher. 

compreender e minimizar  impactos psicológicos durante o retomo das atividades. 

obedecidos Obededos todos os critérios estabelecidos pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde), de distanciamento social, disponibilizados no ambiente é~em gel e todo o 

jisbfrco alvo da reunião será comunicado Que deverá comparecer ao local da reunião 

no horário marcado e usando máscaras. Solicitaremos máscaras à Secretaria 

Muni~de Saúde, pois caso abjuro participante chegue ao local se-o devido uso, a 

mesma xará dlsponibitlzada. 

Rãun($o com Professor., 

No primeiro encontro, será realizado o acolhImento com profissionais da 

educação. que poderão relatar suas dúvidas, medos. angustias e inseguranças, no que 

tange ao retomo às aulas. O objetivo é esclarecer o impacto da pandemia em relação 

aos aspectos psicológicos e sociais de toda comunidade escolar. 

Esse encontro terá como finalidade apoiar, acolher e compreender a equipe de 

professores, portanto o serviço psicológico escolar estará â disposição para e$cuta 

qualificada para todos os professores, encaminhando para redes de apoio CAPS, 

CRAS e CREAS. caso haja necessidade. 

Abordaremos temas, como: 

• 	Pandemia e as emoções. 

• Estratégias de cuidado psíquico. 

• 	Como lidar core a ansiedade. 

• 	Rede de apoio dIsponível. 

• 	Procedimentos necessários, caso perceba sintomas em alguém. 

• 	Efeito psicológico sobre o corpo. 

Realizaremos técnicas de relaxamento, que podem ser usadas em caso de 

tensão ou ansiedade durante o retorno, as quais poderão ser repassadas para os 

alunos durante as aulas, pois ajudam rio respiração, na redução da ansiedade e 

proporcionam bem-estar e tranquilidade. Estaremos disponíveis. de forma presencial e 

por meio dos T1Cs ('tecnologias da informação e comunicação), obedecendo a 

Resolução CFP n 11/201 nd isi 8, que trata do ateimento ono. 

Reunião com os Pais ou Responsáveis 

Já as medidas adotadas para acolher pais e alunos serão os atendimentos de 

escuta qualificada, com objetivo de orientar as demandas de cuidado anroiaonal coro 

crianças e adolescentes durante o Isolamento, identificando necessidades 

ps;cossooais, elaborando estratégias de acordo com a demanda 

Também serão disponibilizados para pais e alunos realizarem juntos recursos 

asno. 

• Quadro para organização de rotina escolar o de lazer em casa. 

• Diário de quarentena lúdico que ajuda a trabalhar as emoções vivenciadas 

durante a pandemia. 

No momento da reunião, serão reservados 30 minutos para o'Plantão tira. 

dúvIdas', que funcionará de forme coletiva, com o objetivo de escutar e esclarecer 

todas as dúvidas dos pais em relação ao retomo das aulas. Será relatado aos Das OS 

novos hábitos da rotina escolar, explanação sobre a COVIt)-19, os cuidados 

necessários ao chegarem em casa, o cuidado com a lavagem das máscaras dos filhos, 

onentações caso alguém da cata ou o aluno tenha algum sintoma, como a família 

deverá proceder. Caso os sintomas sejam parcelados no ambienta escolar os pais 

serão comunicados e as providõncias iniciais serão tomadas. 

Escola e farnilia devem caminhar sempre juntas, afinal a escola é a segunda 

famllla e segunda casa de uma criança. Acredita-se que o apoio familiar e o olhar 

cudadoso dos pais nesse momento são essenciais, por isso fortaleceremos essa 

parceria a cada dia. principalmente nesse momento de distanciamento em Que novas  

271 
formas de contato farão parte da nossa rotina, como, por exemplo, o contato via 

telefone ou WhalsAptv. 

Serão distribuídos fofriers explicativos sobre como lavar as mãos e as máscaras 

de temia correta, e quais os procedimentos necessanos cri, caso de suspeita do 

COVID.19. Eles serão produzidos de forma ilustrada para que os pais corri menos 

instruções possam compreender a mensagem repassada 

Alunos 

Ao retomarem as aulas, o careço de psicologia auxiliará na recepção dos 

alunos, visitando todas as salas de aula, acolhendo pnncipalrnente aqueles que tiveram 

o primeiro contato com a escola nesse ano e lêem mais dificuldades da adaptação 

escolar, através de estratégias corno dinãivecaa que reforcem que a escola também é 

um lugar seguro. 

Corri os adolescentes, sei -á necessáno tranquitizã-105 sobre o retorno 35 aulas, 

crinscientizá-los sobre a importância do uso da máscara e da higienização, focando na 

COVtD-19 e os cuidados que devem manter em casa e na escola. Palestras, dinâmicas 

e rodas de conversa serão elaborados. 

Também terá um momento reservado para acolhé-los e escutá-los sobro suas 

experiências e sentimentos que vivenclaram durante o isolamento, de forma que seja 

uma atividade envolvendo toda a turma, aproximando-os para que entendam a 

importância da empalia que devam ter com os demais colegas de turma. 

Abordaremos temas como: 

• 	Ansiedade. 

• 	Medo. 

• 	Estresse. 

• 	Depressão. 

• 	Pãnico. 

E comum presenciarmos nos escolas alunos compartilhando seu material 

escolar, por isso frisaremos que, nesse momento, é fundamental evitarmos esse tipo 

de contato com o matenal do colega. pois devemos reduzir todo e qualquer tipo do 

contato com os objetos de nutras pessoas.  Também será abordado que todas essas 

medidas serão efetivadas para que em outro momento possamos rios abraçar, 

sentarmos próximo ao colega e sorrirmos juntes e sem máscaras. O distarrrvamentn 

setá repassado para os alunos corno urna necessidade e respeito a si mesmo e ao 

próximo. 

Demais Cotaboradorss da Comunidade Escolar 

Os demais colaboradores, não menos importantes, também serão acolhidos. 

Desse grupo fazem parte vigias, auxiliar de sal -viços gerais. merendeiras, secretárias, 

diretores, coordenadores, auxiliares e digitadores. Será explicado corno funciona o 

serviço psicológico escolar, que estará disponlvel caso tenha alguma necessidade. 

Durante esse contato. será explanado sobra os sentimentos que poderão ser 

vivenciados nesse período e sobre a rede de apoio que disponibi..ramos na município. 

Trabalhamos cai-ri uma rede articulada que a qualquer momento poderá ser acionada. 

de acordo coo, a necessidade. 

Abordaremos temas como, ansiedade e seus efeitos, insônias, medri, angústia e 

incerteza. Para a redução desses sintomas, repassaremos a técnica de respiração, que 

tom efeito tranquilizante, pois o oxigénio chega corretamente ao cérebro 

proporcionando relaxamento. ApIcaremos uma técnica de relaxamento, preparemos o 

ambiente com uma música suave de fundo, pediremos que todos fechem os olhos. 

apliquem a técnica de respiração e em seguida passem a se concentrar rio próprio 

rapo. o que o corpo quer falar, onde se concentra sua maior tensão. 

A escuta qualificada estará disponivel para toda a equipe, o telefone para 

contato será disponibilizado para todos, caso haja necessidade. Os funcionários serão 

alertados de como deverão proceder, caso perceba qualquer sintoma em si próprio, em 

algum colega de equipe ou aluno. Serão distribuídos toi'ders com os cuidados 

necessários, o que deve ser (eito eis caso suspeito de COVID-19 na escota, telefones 

disponivelil e a rede disponível no município. 

visÃo GERAL 

Todos que rezem pane da comunidade escolar são importantes nesse momento. 

Precisamos acolher a todos, disponibilizar números de telefones que podem ser úteis, 
(Continua na próxima página) 
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explicar o trabalho de uma rede articulada, o impacto da ausênda dos cuidados 

necessários, e em çontrapartida, como podemos combater esse vírus que assola todo 

o mundo. 

Os funcionários, pais e alunos precisam perceber que existe uma rede de apoio, 

caso precisem, e ter a certeza de que, em caso de necessidade serão 

acolhidos/assistidos, sentindo-se apoiados e fortalecidos por essa rede. É necessário 

esclarecer para o público alvo que o papel nesse momento é individual ao impacto é 

coletivo, nos protegemos para protegermos o todo (famílias, amigos, colegas de 

trabalho e aluno). 

Todo o material produzido e distribuído será confeccionado de acordo com os 

cuidados da OMS. Durante a distribuição serão calçadas luvas para evitar contato com 

os participantes, como forma de proteção a todos. 

São Pedro do Piaui, 02 de julho de 2020. 

Brenna Rayane de Oliveira Santos 

Psicàloga 

• Mudanças no ensinofora dasala de aula. 

• Estratêqias pare receber alunos no retorno das aulas. 

• Recursos que poderão ser utilizados em atividades fora e dentro da sala de aula. 

• Enfrentamento do estresse, ansiedade e depressão em tempos de pandemia. 

Serão realizadas reuniões para esse primeiro contato, como o objetivo de 

acolher, compreender e minimizar impactos psicológicos, durante o retomo das 

atividades Será obedecido todos os critérios estabelecidos pela OMS (Organização 

Mundial de Saúde), de distanciamento, será disponibilizado no ambiente, álcool em 

gol e todo o público alvo de reunião será comunicado que deverão comparecer o tocai 

da reunião no horário marcado e usando máscaras. Solicitaremos máscaras a 

Secretaria Municipal de Saúde, caso algum participante chegue ao local sem o uso 

das máscargs, a mesma será dlsponlblllzada. 

REUNIÃO COM PROFESSORES 

No primeiro encontro, será realizado o acolhimento com profissionais da 

educação que poderão relatar suas dúvidas, medos, angústias, e insegurança ao que 

longe o retomo as aulas. O objetivo á esclarecer o Impacto da panderr.ia aro relação 

aos aspectos psicológicos e sociais, de toda comunidade escolar. 

Esse encontro terá como finalidade apoiar, acolher e compreender a equipe de 

professores, portanto, o serviço psicológico escolar estará a disposição para escuta 

qualificada pata todos os professores e encaminhando para redes de apoio CAPS, 

CRAS e CREAS caso haja necessidade. 

Abordaremos temas como: 

• PandemiaeasEmoções: 

a Esb'etégías de cuidado pelqulco, 

a Como lidar com ansiedade; 

• Rede de apoio dispon (vai: 

• Procedimentos necessários, caso perceba sintomas em alguém. 

• Efeito psicológico sobre o corpo. 
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PLANO DE AÇAO 

Acoifillnenfo Psicoiiigrco com a Comunidade Escola, 

Em inalo à cose sanitária que estamos vivendo é inevitável o Isolamento 
obflgalerio não gerar achasse e incerteza e o medo da ser infectado. tSiS Sintomas 

correnan, aro orna série de eleitos picolágucos, e e situação pode piorar pois milhares 

de pessoas enfrentam depressão, ansiedade dentre outros transtornos que devido ao 

cenário atual sabem tendo seu estado agravado. 

Core tudo, estratégias estão sendo adotadas, respeitando es medidas de prevenção 

para prota9er da COVID-19. pare acolhei'. cuidar da saúde mental 00 população. 
P,tend,mentos 001105 por exemplo foi uma das medidas utilIzadas para ajudar pessoas 

que estão precisando de apoio e escuta nesse momento diltol. 

Com retomo das atividades. será necessário ações para acolher e orientar a 

comunidade escolar, que já estão sendo planajadas para receber professores, demais 

colaboradores, pais o alunos auxiliando na prevenção o cuidado da saúde mental e 

atenção psicosaocial na pandenua. 

Trabalharemos coe. a articulação das redes, saúde, educação, CRAS. CREAS. 

CAPS e demais redes de acordo core o necessidade. Todo e qualquer sintoma 

apresentado por parte da comunidade escolar, cedi encaminhado e monitorado pela 

secretaria da saúde. tamitias em situação de estrema pobreza que estejam Corn sutis 

atividades de sustento suspensas, serão encaminhadas para assistência Social, para 

,rionutoramento e cadastro rim programas sociais d. acordo com o perfil familiar. 

Diante disso capacitações. reuniões realizadas na plataforma ZOOM e rodas de 

conversa serão realizadas core a equipe da comunidade escola, coe. objetivo 

rnet000iõgico de orientar, compartilhar ideias e experléncias v:vencisdas durante e 
pandemie. Temes como: 

impacto da pandemia are suas vidos. 

Realizaremos técnicas de relaxamento, que podem ser usadas em caso de 

tensão ou ansiedade durante o retomo, na qual poderão ser repassadas para os alunos 

durante as aulas, pois ajudam na respiração, na redução da ansiedade e proporcionam 

bem-estar e tranquilidade. Nos dlsponribilizaremos de forma prt,senciirl e por meio dos 

'rICa (Tecnologias da informação e comm,.lo), obedecendo a resoltção CFP ri° 

1l/2018, que trata do atendimentoon-line. 

REUNIÃO COM OS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

Já as medidas adotas para acolher Pais e Alunas, serão os atendimentos de 

caçula qualificada, cora objetivo orientar as demandas de Cuidado emocional com 

crianças e adolescentes durante o isolamento identificando necessidades 

paicossociais, elaborando também estratégias de acordo coma demanda 

Também será disponibilizado para pais e alunos realizarem juntos, recursos 

como: 

• Quadro para organIzação de rotina escolar e de lazer em casa. 

• Olaria de quarentena lúdico que ajuda e trabalharas emoções vivenciadas 

durante a pandemia. 

No momento da reunião será reservado 30 minutos para o plantão tira dúvidas, que 

funcionará do forma coletiva, com o objetivo de escutara esclarecer todas as dúvidas 

dos pais em relação ao retorno das aulas. Será relatado aos pais os novos hábitos da 

rotina escolar, explanação sobre o COVID-19, os cuidados necessários ao chegaram 

em casa, o cuidado com a lavagem dos máscaras dos filhos, orientações caso alguém 

da casa ou o aluno lenha algum sintoma, corno a família deverá proceder e caso os 

Sinloinas sejam percebidos no ambiente escolar, os pais serão comunicados, e as 

providências iniciais serão tomadas. 

Escola e tamOio devem caminhar sempre juntas, afinal o escola é o segunda 

família e segunda casa de uma criança, acredita-se que o apoio familiar, o olhar 

cuidadoso dos pais nesse momento é essencial, fortaleceremos esse parceria a cada 

dia, principalmente nesse momento de distanciamento novas fotinas de contato farão 

Parte da nossa rotina, como por exemplo o contato via telefone ou WhatsApp. 

Será distribuido folder. que explique como lavar as mãos de forma comete, e as 

máscaras, os procedimentos necessários em caso de suspeite de COVIO-19. os 
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ANEXO V 

Distribuição du attvidadis não presenciais da EJA 61  ao r ano 

Po,tuês 06 - a 	Atividades 

1 saropeadas. 

Ed.Asic. _01(0)pratica) • 	Video aulas; 

1.In.aa _02 -  -  • 	Livro didático. 

M.tmiIIc. _05 • 	PesquIse: 
Hislona 

a 
03 • 	Experiências 

03 
A, 

Mês 	 Quantidades de aulas semanais Quantidades de horas!' 
aulas mensais  

'Mato 	 _03 	 _75h/a 

Jtho 	 104 	 100h!. 

	

05 	 125h1 
Toltal de horas/suas correspondentes õs atividades não '300N9 
presenciais do 1 semestre 2020. 
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ADITIVO 01/2020 	 SÃO PEDRO DO PIAUI, 01108/2020 

O Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, pautado no 

decreto ni  09/2020. de 16 de mano de 2020, que dispõe sobre as medidas de emergência 

de saúde publica de importância internacional e tendo em vista a classificação do novo 

coronavirus como pandemia zelando pela garantia dos direitos e objetivos de 

aprendizagem dos alunos da rede municipal de São Pedro do Piaui, desenvolveu o Plano 

de Ações do Regime Especial de Atividades Pedagõgicas não Presenciais, em caráter de 

excepcionalidade, para ser executado até 31 de Julho de 2020. 

Considerando o disposto no Decreto Municipal n48. de 31 de julho de 2020. que 

prorroga e determina, nas redes pública e privada. a suspensão das aulas presenciais até 

o dia 22 de setembro de 2020, como medida preventiva para o enfrentamento ao COVIO-

19 e dê outras providências, que esta sendo adotado atendendo as onienlsçiles e 

recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, bem como 

dois ôrgãos e entidades de saúde estadual e local, coro o obetivo de proteção da 

coMdade 

O presente aditivo reafirma a continuidade das ações previstas no plano, bem 

como destaca o desenvolvimento de uma nova ação de acompanhamento domiciliar dos 

alunos com baixa ou nenhuma freguÕncia na realização das atividades não presencias 

propostas pela escola, realizado pelos monitores e tacilitadores do Programa Mais 

Educação na escola, corno forma de fortalecer o vinculo aluno/escola, ao mesmo tempo 

em que diminui os riscos de evasão 

Tendo em vista sua flexibilidade e dinamicidade, as ações poderão ser discutidas e 

resvaladas sempre que houver necessidade, bem como poderão ser desenvolvidas 

outras, caso haja nova prorrogação do período de suspensão das atividades pedagógicas 

presenciais 

SsaUaisllelXIit  

o 	 SECRETARIA MUMCIPAL DE EDUCAÇÃO 
- CNPJ' 30 950 665/0001-27 

i. . 	 Rua ~~Boca.úva 319- Centro. - 	
Fone: (86) 3280-1122 
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ADITIVO 02/2020 	 SÃO PEDRO DO PIAUÍ. 23/09I2020 

O Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação. pautado no 

decreto n 0912020, de 16 de moro de 2020. que dispõe sobre as medidas de emergència 

de saude pública de imponência internacional e tendo em vista a ciassfrcaç5o do novo 

ooronavirus como pandemia. zelando pela garantia dos direitos e objetivos de 

aprendizagem doe alunos da rede municipal de São Pedro do Piaui, desenvolveu o Piano 

de Ações do Regime Especial cIa Atividades Pedagógicas não Presenciais, em caráter de 

excepcionalidade, para ser executado até 31 de Julho de 2020 

Considerando o disposto no Decreto Municipal n5€. de 21 de setembro de 2020, 

que prorroga e determina, nas redes pública e privada. a suspensão das aulas 

presenciais ala o dia 31 de Dezembro de 2020, como medida pnrverrliva pare o 

enfrentamento ao COVlt)-19 e da outras providências, que está sendo adotado 

atendendo as orientações e rernendações do Ministério de Saúde e da Organização 

Mundial da Saude, bem como dos órgãos e entidades ria saúde estadual e local. com  o 

obetivo de proteção da coletividade 

O presente aditivo reafirma a continuidade das ações previstas no plano e no 

aditivo 0112020, bem corno inclui neste documento a sugestão de desenvolvimento do 

protelo Jornal na Escola, realizado aos sãoados. que tem como obj.tivo a melhoria no 

processo de ensino e aprendizagem por meio do trabalho com midias além de 

complementar a carga horária anual no ensino fundamental para encerramento das 

atividades do ano letivo de 2020 

Tendo em vista sue flexibilidade o dinamicidade, as ações poderão ser discutidas e 

reavaiiadau sempre que houver necessidade, bem como poderão ser desenvolvidas 

outras, caso haja nova prorrogação do periodo de suspensão das atividades pedagógicas 

presenciais 
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PLANO DE ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO PARA 08 ALUNOS E 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Acolhimento Psicológico com a Comunidade E.coiar 

Em meio à crise sanitária que estamos vivendo, é inevitável o isolamento 

ohngatóno não gerar estresse. incerteza e medo de ser infectado, tais Sintomas 

culminam aro uma série de efeitos psicológicos, e a situação pode piorar, pois milhares 

de pessoas enfrentam depressão, ansiedade, dentre outros transtornos, que, devido ao 

cenário alua!, acabam tendo seu estado agravado. 

Contudo, estratégias estão sendo adotadas, respeitando as medidas de 

prevenção para proteger da COV1O-19. paro acolher e cuidar de saúde mental da 

população Atendimento ontu'ia, por exemplo, foi uma das medidas uti'szaaas para 

aluda, pessoas que estão precisando de apoio e escuta nesse momento di! icil. 

Com o retorno das atividades peda060icas presenciais, serão necessánas ações 

para acolher e orientar o comunidade escolar, as quais Ø estão sendo planejadas para 

receber professoras, demais colaborad~ pais e alunos, auxiliando na prevenção e 

cuidado da saúde mental e atenção psicossocial na pandemia. 

Trabalharemos coro a arn,iculaçêo das redes. Saúde. Educação. CRAS. CREAS. 

CAPS e demais redes, de acordo coro a necessidade. Todo e qualquer sintoma 

apresonlado pai' parte da comunidade escolar será encaminhado e monitorado pela 

Secretaria Municipal de SacIde. Familias em situação de extrema pobreza, que estotarrr 

com suas atividades de sustento suspensas, serão encaminhadas à Assistência Social, 

para monitoramento e cadastro cnn programas socas, de acordo corri o perfil familiar. 

Diante disso, cepacitações. reuniões realizadas ria ptaiatorrna ZOOM e rodas de 

conversa serão realizadas com a equipe da comunidade escolar com Objetivo 

rnetodolàgrco de onantar. compartilhar ideias e enperránoas vivenciadas durante a 

pandernia. Temas como. 

• Impacto da pandernria em suas vidas. 

• Mudanças no ensino tora da saio de aula. 

• Estratégias paro receber alunos no retomo doe aula--.  
(Continua na próxinia pihina) 


