
                                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SMED/EXTER/0115-2021.

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2021.

Façamos da interrupção um caminho novo.
Da queda, um passo de dança,
Do medo, uma escada,
Do sonho, uma ponte,
Da procura, um encontro!1

(Fernando Sabino). 

Assunto: Criação das Comissões Escolares de Retorno às Atividades Letivas da Rede Parceira e 
                 orientações para o retorno das atividades presenciais.

Prezados Senhores Presidentes e Coordenadores,

Com nossos cordiais cumprimentos, considerando o pronunciamento do Prefeito Alexandre Kalil, realizado no
dia 29 de janeiro, informando sobre a possibilidade de haver o retorno presencial da Educação Infantil no mês
de março, a Secretaria Municipal de Educação (SMED) orienta a criação de Comissões Escolares de Retorno
às Atividades Letivas na Rede Parceira, conforme apresentado a seguir.
 
OBJETIVOS  DAS  COMISSÕES  ESCOLARES  DE  RETORNO  ÀS  ATIVIDADES  LETIVAS  NA  REDE
PARCEIRA

As Comissões Escolares de Retorno às Atividades Letivas na Rede Parceira têm como objetivos: 

I – dar conhecimento sobre protocolos sanitários adotados e ações de planejamento para o funcionamento
interno das instituições escolares, com o intuito de zelar pela manutenção das condições adequadas para que
os colaboradores que nelas atuam possam exercer presencialmente suas atribuições; 

II – divulgar para pais/mães e demais responsáveis pelas crianças os horários de plantão nas escolas e as
formas não presenciais de acesso a documentos e informações referentes à vida escolar da criança; 

III – acompanhar os procedimentos referentes à adequação dos espaços da instituição, no sentido de deixá-
los conforme definido pelas autoridades da Saúde;

Aos(Às) Senhores(as)
Presidentes(as) e Coordenadores(as)
Creches e Instituições Escolares
Rede Parceira
NESTA
_________________________________________________
1 - Trecho do livro “O encontro marcado” de Fernando Sabino, 2011.
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IV – acompanhar as publicações de orientações complementares pela Secretaria Municipal de Educação,
referentes  à  regulamentação  de  atividades escolares,  com o objetivo  de divulgá-las  para  a  comunidade
escolar;

V – estudar, analisar e difundir, quando forem publicados, os protocolos sanitários e as orientações da PBH
relativos às ações de prevenção à disseminação da COVID-19 e aos critérios de distanciamento social que
deverão ser observados na eventual reabertura das atividades presenciais;

VI  –  participar  dos  processos de reorganização  de  tempos e espaços escolares,  em conformidade com
normas e protocolos de prevenção ao contágio pela COVID-19 a serem adotados para o retorno às atividades
escolares presenciais;

VII – auxiliar a gestão da instituição na criação de rotinas e de procedimentos operacionais destinados à
implementação de medidas necessárias à reorganização do atendimento escolar, tais como:

a) uso de máscaras e álcool em gel pelas crianças, professores e funcionários;
b) monitoramento da temperatura dos usuários da creche;
c) higienização permanente dos ambientes da instituição;
d) ações de acolhimento das crianças e dos profissionais;
e) ações comunitárias de busca ativa das crianças;
f) atividades de informação e comunicação com as famílias e com a comunidade local;
g)  adoção  e  divulgação  de  medidas  excepcionais  em  situações  de  agravamento  do  quadro
epidemiológico, seguindo as orientações técnicas da Secretaria Municipal de Saúde e da SMED;

VIII – organizar e difundir campanhas publicitárias para estimular o reconhecimento da importância de manter
hábitos e protocolos de distanciamento social,  envolvendo a participação das crianças na elaboração de
cartazes e adesivos sobre a correta lavagem das mãos, uso e descarte adequados das máscaras, bem como
a necessidade de higienização de locais e materiais de uso coletivo frequente;

IX – participar das ações de formação e de orientação de colaboradores quanto às melhores práticas de
prevenção ao contágio pela COVID-19 em ambientes internos e externos;

X – organizar e/ou participar de atividades relevantes para a difusão de informações e para a manutenção do
ambiente de respeito aos protocolos de proteção da saúde de toda a comunidade escolar. 

CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES ESCOLARES DE RETORNO ÀS ATIVIDADES LETIVAS

As Comissões Escolares de Retorno às Atividades Letivas nas Instituições Parceiras poderão ser constituídas
por: 

a. membros da diretoria voluntária;

b. Coordenador Pedagógico/Coordenador Administrativo;

c. representantes dos(as) professores(as);

d. representantes de outros setores/segmentos da instituição;

e. representantes de pais/mães ou responsáveis pelas crianças e da comunidade escolar; e

f. mediador(a) da SMED, referência para o diálogo com a instituição.
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ATRIBUIÇÕES DAS COMISSÕES ESCOLARES DE RETORNO ÀS ATIVIDADES LETIVAS DA REDE
PARCEIRA:

As atribuições das Comissões Escolares de Retorno às Atividades Letivas nas Instituições Parceiras são:

I - eleger um coordenador para encaminhar as atividades da Comissão Escolar de Retorno às Atividades
Letivas;

II  –  convocar  e  realizar,  preferencialmente  por  meios  remotos,  atividades  relacionadas  aos  objetivos
supracitados;

III – receber, em caso de necessidade, visitas de integrantes de outros setores e até mesmo da comunidade,
com a finalidade de realização de ações de acompanhamento da implementação de protocolos sanitários,
das orientações da PBH relativas aos critérios de distanciamento social, de ações de prevenção à COVID-19
e de divulgação de informações sanitárias para a comunidade escolar; 

IV – organizar e divulgar os procedimentos para a indicação dos representantes da creche na Comissão e
para as inscrições dos representantes de pais/mães ou responsáveis pelas crianças e das comunidades
escolares das instituições da Rede Parceira;

V - publicizar, na comunidade escolar, a divulgação dos procedimentos adotados, com o objetivo de ampliar o
conhecimento  sobre  as  ações  desenvolvidas  pela  creche  e  publicações  de  materiais  pedagógicos  não
presenciais.

ORIENTAÇÕES ADICIONAIS ÀS COMISSÕES

Cabe ainda dizer que: 

a. a indicação dos representantes do corpo docente e dos funcionários poderá ser feita por seus pares, por
meio de reunião por videoconferência;

b. as  inscrições  dos  representantes  de  pais/mães  ou  responsáveis  pelas  crianças poderão  ser  feitas
mediante manifestação dos interessados por meio do envio de mensagens de correio eletrônico;

c. fica vedada a participação, nas atividades presenciais, de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos,
gestantes, comprovadamente imunossuprimidas e/ou que apresentam doenças crônicas;

d. a composição da Comissão Escolar de Retorno às Atividades Letivas nas creches parceiras poderá ser
comunicada à Secretaria Municipal de Educação por meio do endereço: redeparceira.ei@pbh.gov.br. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO RETORNO
 
Visando a garantir o retorno com segurança e organização, apresentam-se as seguintes orientações:
 

1. A SMED, juntamente com as empresas terceirizadas que prestam serviços de limpeza nas escolas,
estão formulando os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para garantir novas metodologias
de  limpeza  neste  momento  de  retorno  das  atividades  presenciais,  considerando a  pandemia  da
COVID-19. Assim que definidos,  esses POPs serão comunicados às creches parceiras para que
sejam  compartilhados  e  discutidos  com  as  Comissões  de  Retorno.  A  SMED  proporcionará  a
formação dos funcionários responsáveis pela limpeza da instituição, a fim de que possam fazer frente
à nova forma de trabalho.
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2. A SMED e a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN) irão construir os POPs do
serviço  alimentar,  mas  imaginamos  que,  dada  a  imprevisibilidade  da  data  de  um  retorno  e  do
quantitativo de crianças que voltariam, uma vez que este retorno não será obrigatório, é provável que
tenhamos que utilizar de compras com recursos da parceria até que sejam reabilitados os contratos
de fornecimento de merenda, os quais estão suspensos. A SUSAN calcula um prazo de um mês,
aproximadamente,  para estabilizar  as entregas no novo cenário  de retorno escolar  da Educação
Infantil. Assim sendo, a SUSAN irá organizar a nova oferta. A SMED irá planejar os repasses e as
recomposições  financeiras  necessários  para  que  a  alimentação,  nessa  fase  de  transição,  seja
providenciada.
 

É  oportuno  reforçar  que  os  protocolos  sanitários  publicados no  último  mês  de  dezembro,  em princípio,
preconizam que a alimentação escolar aconteça em sala. Teremos, portanto, que nos adaptar também para
uma eventual aquisição de algum utensílio de serviço não licitado.  Ainda não há definição desses itens,
porém,  assim  que  a  obtivermos,  compartilharemos  as  indicações  de  compras  com  quantitativos,
especificações e estimativas de preços para que estejamos preparados para essa nova forma de alimentação
dos estudantes na fase de transição.

 
3. As creches devem tomar as providências necessárias para que estejam instalados os seguintes itens,

que já foram disponibilizados pela SMED: um dispênser de álcool para cada entrada e um para porta
de cada ambiente interno (dispênsers não devem ser postos dentro de ambientes e, sim, dando para
os corredores para atender a quem entra); um dispênser de sabonete líquido na altura de cada pia da
creche (não sendo possível instalar um dispênser perto de cada pia, tentar ao máximo para que não
se cruzem os braços de diferentes usuários na hora de usar os lavatórios coletivos). Estoque de refil
de álcool gel e refil de sabonete líquido; máscaras reutilizáveis para adulto. 

Caso algum destes itens não tenha sido recebido, devido às férias de dezembro ou janeiro, ou se for
necessária a complementação de dispênsers, favor acionar a Gerência de Suprimentos pelo e-mail
gsups.smed@pbh.gov.br.  Lembramos que a creche deve ter 20% a mais de dispênsers para fazer
reposição daqueles que quebrarem ao longo do mês.  Todos os meses a GSUPS irá  buscar os
estragados e entregar o quantitativo de reposição correspondente aos recipientes recolhidos no mês
anterior.  Assim,  no  dia  do  recolhimento  dos  dispênsers  danificados,  faremos  a  reposição  dos
mesmos. Será enviado, nos próximos dias, um formulário para registro de recolhimento dos itens, o
qual deverá ser preenchido por todas as creches. No formulário, será informado o período de troca
em cada instituição. 

 
4. Os itens ainda não enviados (tapetes sanitizantes,  termômetros infravermelho de distanciamento,

face shild e máscaras infantis) serão entregues, com as devidas instruções,  ao longo do mês de 
fevereiro;

 
5. As  obras  do  Novo  Tempo,  ainda  não  iniciadas,  devem  começar  o  mais  rapidamente  possível,

priorizando itens mais relevantes para retorno em salas que serão utilizadas: 
 
- retirar basculantes de salas que tenham abertura inferior à recomendável, que é de 1/5 de área de
ventilação em relação ao piso da sala. Exemplo: salas que tenham 20m² precisam de 4m² de vãos de
ventilação;

- portas também contam:  uma porta padrão tem 82cm de largura x 2,10m de altura, o que já garante
uma ventilação de 1,72m² de ventilação. Caso as portas não tenham essa largura, se possível, é o
momento de ampliar até para cumprir normas de acessibilidade que exigem 80 cm de passagem;

- abrir uma das janelas como porta para uma varanda de convivência externa, nos espaços possíveis.
Mesmo que não dê tempo de construir a varanda até março, a troca da janela pelo porta o mais
ampla possível ajudará muito na ventilação;
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- na rotina das turmas de crianças de 0 a 2 anos não é viável permanecer com as portas abertas o
tempo  todo.  Por  isso,  a  sugestão  de  adaptar  a  porta  com  o  corte  de  duas  bandas,  o  que
proporcionará uma ventilação mais eficaz;

- aumentar o número de janelas para que os novos vãos criados estejam de frente para os antigos
para garantir a ventilação cruzada;

- reformar bebedouros, substituindo o esguicho de aproximação pelo gancho de abastecimento de
copos, galões e jarras, pois os de levar a boquinha próxima estão proibidos. Neste mês, enviaremos
bebedouros novos,  de torneirinha,  para todas as creches.  Se precisarem de mais do que um, a
demanda deve ser apresentada à GSUSP para providenciarmos;

-  instalar  pias  na entrada,  no parquinho  e nas  salas  é  importante,  podendo a execução dessas
adequações estar inserida na obra Novos Tempos;

-  criar  um  espaço  na  entrada  para  espera  de  estudantes  ou  funcionários  que,  eventualmente,
comecem a manifestar sintomas durante a jornada e precisem ser buscados por parentes. O local
deve ser ventilado, coberto e totalmente lavável, para que a correta higienização aconteça; 

- priorizar áreas ao ar livre ou com pé direito alto para garantia de atividade da linguagem de corpo e
movimento. 

 
Lembramos que o retorno será gradativo como também a conquista de uma nova escola com padrões e
perspectivas  diferenciados.  Em relação  aos  itens  aqui  tratados,  os  únicos  exigidos  no  protocolo  dizem
respeito à ventilação das salas com vãos iguais ou superiores a 1/5 do tamanho do piso. O restante são
desejos de um novo tempo para as escolas, mas não impedirão o retorno escolar, como, por exemplo, pias
em abundância, as quais, caso não haja, podem ser substituídas por dispênsers de álcool. 

ATENÇÃO
 
1) As  salas  de  aula  devem  ser  preparadas  para  acolher,  no  máximo,  12  estudantes,  respeitando  o

distanciamento  de  2m (dois  metros)  entre  eles e  respectivas  carteiras  e  entre  os estudantes e  o(a)
professor(a).

2) As  turmas de  estudantes  de  0  a  2  anos devem ficar  com o  mínimo possível  de  mobiliários,  como
mesinhas retráteis  e  cadeirões para alimentação.  Pedimos que analisem,  em cada espaço,  o  que é
possível  fazer,  retirando o material  para recolhimento e depositando-o,  neste momento,  no refeitório.
(Será avaliado, posteriormente, o recolhimento.) Sugerimos, em substituição aos armários, a implantação
de prateleiras que tenham caixas organizadoras. Os armários, principalmente os de ferro ou madeira,
apresentam maior dificuldade de limpeza ou dificultam a lavagem entre turnos, por isso houve a indicação
de retirada desses mobiliários das salas. Está sendo planejada pela SMED uma formação sobre gestão
de almoxarifado. Acreditamos que essa ação irá ajudar bastante.

3) As creches que  têm as  mesas do  modelo  colmeia  devem distribuí-las  de  acordo  com a  orientação
anterior. Em breve, enviaremos instruções sobre os desenhos de organização sugeridos para a sala e as
fitas  adesivas  que  devem  ser  utilizadas  por  cada  creche  para  manter  o  distanciamento  em  sala.
Lembramos que o quantitativo de crianças atendidas deverá obedecer ao máximo de 12 no parquinho, na
biblioteca, na sala de estimulação etc..

4) Pedimos que, a fim de não haver aglomeração, a creche avalie uma forma de fixação de número máximo
de usuários por banheiro, um usuário concomitante por vaso ou mictório e um para cada duas pias -
como  capacidade  máxima.  As  filas  externas  aos  banheiros  e  diante  dos  bebedouros  devem  ser
demarcadas com distanciamento ideal de 1,5m no mínimo. Essa demarcação de distanciamento também
deve ser feita diante das pias em áreas externas de uso comum. As filas devem ser organizadas da porta
para fora, pois não pode haver usuário em espera dentro do banheiro. Caso haja fila, a capacidade 

Rua Carangola, 288/7º andar – Bairro Santo Antônio – 30.330-240
Belo Horizonte/MG - 3277-8606 - smed@pbh.gov.brDocumento assinado digitalmente em

consonância com a MP 2.200-2/2001,

em 08/02/2021,  NATALIA RAQUEL

RIBEIRO ARAUJO CPF:  040.126.286-



                                                        SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SMED/EXTER/0115-2021 – Continuação 6.

máxima do banheiro deve ser reduzida ou avaliada a instalação de uma pia externa para dar mais vazão
à lavagem das mãos depois do uso das instalações sanitárias. As demarcações citadas podem ser feitas
com adesivos ou pinturas de tinta lavável como as tintas a óleo.

5) Os copos utilizados pelas crianças devem ser numerados de 1 a 12. Eles devem ser higienizados e
esterilizados  a  cada  turno  e  devolvidos  para  a  sala  de  aula.  Em anexo,  mandamos  a  cotação  de
marcadores  para  identificação  dos  copos  de  alumínio. Para  armazenar  os  copos,  deve  haver  duas
prateleiras dentro das salas ao alcance de cada criança que tenha autonomia para beber água sozinha e
identificar seu número no copo (3 a 5 anos). 

Turmas de 0 a 2 anos ou que não tenham autonomia para se servir ou para reconhecer a identificação de
seu número terão a administração do copo ou vasilhame feita pelo responsável como já era de costume.
Estamos licitando um mini galão com torneirinha por sala ou filtro acoplável à torneira, caso haja pia
dentro de sala. Acreditamos que esses equipamentos (mini galão ou filtro) ajudarão muito na separação
dos grupos na hora de beber água. Portanto, apesar de não terem sido indicados no protocolo da Cidade,
tentaremos realizar a entrega desse material até março.

Caso seja bem avaliado o sistema de demarcação dos copos para uso exclusivo individual, pensaremos em
uma maneira de demarcar  também outros utensílios dentro de cada instituição,  a fim de potencializar a
situação do rodízio.

6) A SMED e a Secretaria Municipal de Saúde, em momento oportuno, emitirão uma Nota Técnica que
apresentará protocolos  sanitários  adicionais  a  serem  seguidos  quando  do  retorno  às  atividades
presenciais.

7) Ressaltamos,  neste  momento,  a  importância  de  se  criar  as  Comissões  Escolares  de  Retorno  às
Atividades Letivas  da Rede Parceira,  pois  tais  elas  devem estar  atentas,  especialmente  no mês de
fevereiro, uma vez que serão notificadas sobre o balanço atualizado semanalmente acerca da entrega
dos itens do protocolo que ainda faltam, do andamento das obras,  da demarcação dos espaços,  da
limpeza, da retirada e da reorganização do mobiliário e outros.

Por fim, agradecemos, antecipadamente, a parceria, a seriedade e a sensibilidade para com as questões da
Educação, desejando sucesso nos trabalhos e nas realizações.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Natália Araújo
Subsecretária de Planejamento, Gestão e Finanças 
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