


A escola se reinventou 

A Secretaria de Educação do Município de Taubaté segue em consonância com as demandas da 

realidade atual para melhor atender a comunidade escolar.  

Busca desenvolver ações  técnicas e pedagógicas que minimizem os impactos da situação de 

pandemia para o melhor aproveitamento educacional de nossos alunos diante dos desafios 

atuais.  Preocupada com o retorno às aulas presenciais, elaborou este manual para que ocorra 

da maneira mais segura possível, aplicando todos os protocolos sanitários de segurança 

necessários.  

                                                               A união e a dedicação dos nossos profissionais de educação foram e continuam sendo 

fundamentais para esse processo. Conto com vocês! 

 

 
Gabriela  Antônia 

                                                                 
Secretária de Educação 

 



As escolas municipais de Taubaté seguem  

protocolo sanitário de segurança  

nas voltas as aulas presenciais em 2021. 

 



Prezadas Famílias 
 
Permanecemos ainda num 
tempo que inspira cuidados 
com a vida de toda comunidade 
escolar. E, neste momento, 
entendemos que é primordial 
estarmos em segurança, seja 
em casa como em nossas 
escolas, solidários e com muita 
fé e esperança para superarmos 
essa etapa com tranquilidade e 
serenidade. 
A Secretaria de Educação deseja 
encontrá-los, presencialmente, 
muito em breve, pois estamos 
com muitas saudades de nossos 
professores, alunos e famílias, 
ocupando diariamente os 
espaços de nossas escolas. 
 

Porém, sabemos que precisamos 
respeitar as normas legais 
estabelecidas pelos órgãos 
governamentais que estipulam 
prazos, considerando os 
desdobramentos da pandemia da 
Covid-19. 
O trabalho pedagógico realizado 
nesse período de 
excepcionalidade compreende 
atividades síncronas (com 
interação do professor em tempo 
real) e assíncronas (atividades 
realizadas pelo aluno sem a 
interação do professor), 
caminhamos para uma nova fase, 
de retomada gradual de alunos e 
toda equipe escolar. 
 
 

Não podemos esquecer-nos da 
importância do acolhimento neste 
momento. Desta forma, essa será 
uma das ações pedagógicas do 
retorno escolar, com vista ao 
desenvolvimento e fortalecimento 
do sentimento de pertencimento, 
assim como promoção do 
engajamento com o processo de 
escolarização e estratégias de 
aprendizagem e desenvolvimento.  

Faz-se importante aproveitar 
este tempo de colaboração para 
aprender e ensinar com o 
coletivo, inspirar-se nas 
competências de cada um, 
convidando pais, alunos e os 
profissionais a contribuírem e 
partilharem seus 
conhecimentos. 
 



Para que serve  o 
Protocolo Sanitário? 

Para orientar condutas e 
medidas de higiene que 

possam evitar a 
disseminação do Corona 

vírus causador da covid-19. 



O que é a Covid-19? 

A Covid-19 é uma doença causada pelo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 
que pode apresentar desde quadros 
assintomáticos  até  quadros graves, 
levando a óbito. 



Covid-19: Formas de 
contágio 

• Aperto em mãos contaminadas; 

• Gotículas de saliva; 

• Espirro; 

• Tosse; 

• Objetos ou superfícies contaminadas. 





Para a volta das aulas, 
serão  necessárias novas 

condutas, práticas  de 
higiene e de  convivência 

nas Unidades Escolares. 
Tornam-se fundamentais 

cuidados como:                                      

 

Seguindo o Protocolo 

01 

02 

04 

03 

Monitoramento de saúde 
 

Higiene dos ambientes 
e equipamentos 
 
Distanciamento 
social 

Higiene pessoal 

Comunicação efetiva 
entre a escola e a família 

05 



Higiene pessoal 

Lavar as mãos com 
água e sabão. 

Evitar 
contato físico. 

Usar 
álcool em gel 70%. 



Fazer o uso de máscaras ou 
protetores faciais (face shields)  
para alunos maiores de 2 anos. 

Os materiais não devem ser 

utilizados de forma coletiva. 

Higiene pessoal 



Distanciamento Social 
• O ambiente escolar deverá ser reorganizado 

de acordo com a realidade de cada Unidade 
Escolar; 

• A distância mínima entre as pessoas (em 
ambientes internos e externos) deverá ser de 
1,5m (um metro e meio). Os espaços deverão 
ser demarcados, para evitar aglomerações; 

• As portas e janelas deverão permanecer 
sempre abertas, evitando o toque em 
maçanetas e fechaduras. 



Prioridades para atividades não presenciais: 

• alunos pertencentes a um dos grupos de  risco, 
definido pelos pais/responsáveis de acordo  com 
indicação médica; 

• suspeita de contaminação; 

• diagnóstico confirmado; 

• contato com infectado nos últimos 14 dias. 

Distanciamento Social 



Higiene dos ambientes 

• Nas escolas, os 
ambientes terão a 
higienização e a 
desinfecção dos 
espaços 
intensificados. 


