B A R B A C E N A, S E X TA-F E I R A, 02 D E J U L H O D E 2021
res situadas no Município de Barbacena, cabendo aos estabelecimentos de ensino,
públicos ou particulares, antes de reiniciarem as atividades, apresentar à Vigilância
Sanitária o Plano de Ação Individual em atendimento às disposições do Protocolo
Sanitário, indicando os segmentos e número de estudantes que retornarão, de
acordo com o escala nele prevista, a fim de subsidiar o plano de contingenciamento
municipal.
Art. 3º Em razão da aprovação do Protocolo Sanitário para retorno seguro às atividades presenciais nas instituições de ensino do Município e, considerando a diversidade e as peculiaridades dos estabelecimentos de ensino, bem como a recomendação do Comitê Extraordinário Estadual - COES, fica autorizado o retorno híbrido,
facultativo e gradativo das aulas presenciais da rede pública estadual, municipal
e da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, incluído o técnico e o
superior, a partir das seguintes datas:
I – 02 de agosto de 2021 para a Educação Infantil;
II – 16 de agosto de 2021 para o Ensino Fundamental I;
III – 30 de agosto de 2021 para o Ensino Fundamental II;
IV – 13 de setembro de 2021 para o Ensino Médio;
V – 27 de setembro para o Ensino Técnico e Superior.
§ 1º As datas estabelecidas no caput deste artigo poderão ser alteradas se houver
recomendação sanitária que demonstre ser imprescindível a manutenção da suspensão das aulas presenciais a fim de evitar o aumento na curva do contágio pelo
novo Coronavírus.
§ 2º O retorno das atividades presenciais é facultativo para os estudantes da rede
de ensino infantil, fundamental, médio, incluído o técnico, e o superior.
§ 3º As pessoas legalmente responsáveis pelos estudantes poderão optar pelo ensino presencial ou remoto, observado o disposto no art. 55 da Lei Federal nº 8.069,
de 13 de julho de 1990, e as orientações da Secretaria de Estado de Educação - SEE
e da Secretaria de Estado de Saúde - SES.
§ 4º As instituições de ensino deverão adotar o modelo híbrido de retorno por meio
da implementação de medidas e estratégias que viabilizem a realização de aulas e
atividades presenciais e remotas.
§ 5º Para fins deste Decreto, considera-se ensino remoto aquele realizado por meio
físico ou eletrônico, à distância, nas modalidades síncrona e assíncrona, sendo:
I - Ensino remoto síncrono: desenvolvido em tempo real e de modo a viabilizar a
interação online entre estudantes e professores nas atividades letivas;
II - ensino remoto assíncrono: desenvolvido em tempo não real, por modalidades
de ensino orientado e a distância, por meio físico ou eletrônico, e pelo acesso a
recursos pedagógicos e de comunicação entre professores e estudantes, indicados
pela instituição de ensino para as atividades letivas.
§ 6º Na hipótese de classificação do Município na “onda Vermelha” do Plano Minas
Consciente as atividades presenciais de ensino poderão ser mantidas desde que
obedecidos protocolos específicos, observado o disposto no art. 4º deste Decreto.
Art. 4º A Vigilância Sanitária Municipal deverá realizar inspeção sanitária in loco previamente à reabertura das escolas, para garantir maior segurança e confiabilidade
em relação às próprias medias previstas no Protocolo Sanitário para retorno seguro
às atividades presenciais nas instituições de ensino do Município, devendo emitir
autorização para reabertura das unidades de ensino no Município após averiguação
das condições preconizadas no protocolo, além de manter a fiscalização das instituições, enquanto o período de pandemia demandar.
Art. 5º Será designado pelo Poder Executivo uma Comissão Especial de Monitoramento dos casos de contágio em razão do retorno gradual das aulas presenciais, com o objetivo de acompanhar semanalmente o número de casos suspeitos,
confirmados e que demandem qualquer tipo de atendimento hospitalar, para que
tais dados possam ser considerados no Plano de Contingenciamento Municipal de
Combate à COVID 19.
Parágrafo único. Compete à Comissão Especial de Monitoramento:
I – Acompanhar semanalmente as notificações de casos suspeitos, confirmados e
que demandem qualquer tipo de atendimento hospitalar;
II – informar à autoridade competente, semanalmente, os dados levantados e consolidados;
III – orientar as famílias sobre os procedimentos a serem adotados em casos de
afastamento escolar por suspeita de contaminação;
IV – implementar outras medidas de prevenção e/ou combate da epidemia do Coronavírus, determinada, pelas autoridades competentes.
Art. 6º Os prestadores do serviço de transporte escolar ficam obrigados a apresentar à Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana a comprovação de
participação em capacitação a respeito das medidas de prevenção e controle da
COVID-19.
Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá determinar a suspensão temporária das
atividades presenciais de que trata este Decreto, quando necessário, como medida
de enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Parágrafo único. A suspensão a que se refere o caput deste artigo poderá ser parcial
ou total em relação a medidas, tempo e abrangência territorial.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

D E C R E TO S M U N I C I PA I S
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.932
“Revoga os Decretos nºs. 8.913, de 08 de junho de 2021, e 8.914, de 11 de junho de 2021, que acrescentaram medidas sanitárias complementares às restrições
constantes do protocolo da “onda Vermelha” do Plano Minas Consciente.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto no Decreto
nº 8.659, de 20 de maio de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição
do Município de Barbacena;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamidade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Coniderando a atualização do Plano Minas Consciente pela Deliberação do Comitê
Extraordinário COVID-19 nº. 159, de 03 de junho de 2021, que “Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 39, de 29 de abril de 2020, que aprova
o Plano Minas Consciente”;
Considerando os termos do Decreto Municipal nº. 8.884, de 23 de abril de 2021;
Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº. 164, de 01 de
julho de 2021, que, em seu Anexo I, suprimiu a situação de cenário epidemiológico
e assistencial desfavorável na Macrorregião Centro-Sul;
DECRETA:
Art. 1º Ficam revogados os Decretos nºs. 8.913, de 08 de junho de 2021, e 8,914,
de 11 de junho de 2021.
Art. 2º Ficam mantidos os termos do Decreto nº 8.884, de 23 de abril de 2021,
quanto aos horários de funcionamento das atividades que menciona e quanto às
medidas restritivas aplicáveis às mesmas, conforme protocolo da “onda Vermelha”,
com as alterações introduzidas pelos §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 1º Fica revogado o § 4º do art. 9º do Anexo I do Decreto nº 8.884, de 23 de
abril de 2021, ficando suspensa a exigência da utilização de copos e utensílios
descartáveis.
§ 2º Fica revogado o art. 24 do Anexo I do Decreto nº 8.884, de 23 de abril de
2021.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 02 de julho de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
José Aloísio Dias
Prefeito Municipal em exercício

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.933
“Dispõe sobre o Protocolo Sanitário de retorno e gradativo das atividades presenciais das instituições de ensino do município de Barbacena, enquanto durar o estado
de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto no Decreto
nº 8.854, de 23 de março de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição
do Município de Barbacena;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamidade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando os termos da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 129,
de 24.02.2021, que dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das
atividades presenciais nas unidades de ensino que especifica, enquanto durar o
estado de calamidade pública em todo o território do Estado;
Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 165, de
01.07.2021, que “Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 85,
de 14 de setembro de 2020, e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº
129, de 24 de fevereiro de 2021, e dá outras providências.”
Considerando a elaboração, revisão e aprovação, pelo Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das Atividades Presenciais de Ensino, do
respectivo protocolo sanitário;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Sanitário para retorno seguro às atividades presenciais nas instituições de ensino do Município, revisado e referendado por maioria
pelo Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das Atividades Presenciais de Ensino, instituído através do Decreto Municipal nº 8.854, de
08 de março de 2021.
Parágrafo único. O protocolo a que se refere o caput deste artigo, constante do Anexo Único deste Decreto, poderá ser adaptado e atualizado pelo Comitê Municipal
de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das Atividades Presenciais de
Ensino, caso se mostre ineficiente no controle da epidemia.
Art. 2º O cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde constantes do
Protocolo Sanitário para retorno seguro às atividades presenciais nas instituições de
ensino do Município é de observância obrigatória para todas as unidades escola-

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 02 de julho de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
José Aloísio Dias
Prefeito Municipal em exercício
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INTRODUÇÃO
O presente Protocolo Sanitário foi construído com o objetivo de normatizar
o processo de retorno às atividades escolares presenciais nas instituições de
ensino da rede particular (escolas, faculdades e centros universitários) e rede
pública municipal e estadual do Município de Barbacena.
Importante salientar que o processo de retorno às atividades presenciais
está associado ao Plano Minas Consciente, uma vez que alguns indicadores de
monitoramento e parâmetros deste Protocolo são variáveis dentro da lógica do
Plano, conforme as ondas – vermelha, amarela ou verde – que representam o
momento da pandemia, por região e deve obedecer às regras da Deliberação
PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS DAS

Covid-19 Nº 129 de 24 de fevereiro de 2021exarada pelo governado estadual de

INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA

Minas Gerais, que dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das

Revisado e aprovado pelo Comitê Municipal de

atividades presenciais nas unidades de ensino no âmbito estadual.

Acompanhamento do Retorno Gradual e

Este documento se mostra como o instrumento de assessoramento à

Seguro das Atividades Presenciais de Ensino

comunidade escolar (gestores profissionais da educação, professores, e

nomeado através do Decreto Municipal Nº

familiares de alunos) definindo os critérios necessários para retomada das aulas

8.854 de 08 de março de 2021.

presenciais.
As premissas utilizadas para a construção desse protocolo foram
extraídas do protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais
no contexto da pandemia da covid-19, revisado pelo grupo de trabalho criado
pela deliberação estadual de nº 121do comitê extraordinário covid-19, de 27 de
janeiro de 2021.
Todas as medidas adotadas pelas instituições de ensino devem ser
amplamente divulgadas para a respectiva comunidade escolar, a qual deve estar
ciente dos benefícios e riscos de cada estratégia de aprendizagem: virtual,

Barbacena, 22 de abril de 2021

híbrida e presencial.
A seguir, foram dispostas as medidas que devem ser observadas antes e
durante o retorno das atividades escolares presenciais, que deverá ser gradual
para permitir o aprendizado e construção conjunta de práticas sólidas de
proteção e cuidados. Esse processo coletivo visa fortalecer o aprendizado das
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•

O gestor deverá priorizar reuniões entre os professores, funcionários e
servidores ao ar livre, por videoconferência, ou atendendo aos parâmetros
de distanciamento adequados, quando em ambientes fechados;

•

Fornecer, por conta do empregador (seja rede estadual, municipal ou
privada), máscaras descartáveis para utilização em casos de ausência de
posse de máscaras pessoais;
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Orientar os funcionários para a realização correta e frequente da higiene
das mãos com água com sabonete líquido ou álcool 70%, de acordo com
as recomendações da ANVISA, após contato com superfícies ou objetos
potencialmente contaminados, antese após a remoção dos EPI’s;

•

Para as escolas que disponibilizam uniforme para funcionários, esses
devem ser usados somente no local de trabalho. Nesse caso, após o uso
ao término do turno, os funcionários devem guardar a vestimenta em um
saco plástico para posterior higienização;

•

Orientar o (a) funcionário (a) sobre a necessidade de dispor de vestimenta
• Fazer marcações no piso de todos os ambientes da escola evidenciando

para o deslocamento casa/trabalho, não sendo recomendado que ele (a)

o distanciamento;

retorne para sua casa com o seu uniforme;

• Manter janelas e portas sempre abertas, priorizando a ventilação dos

•

Suspender o uso de armário compartilhado, caso existam;

•

No caso das creches, onde os profissionais da educação têm contato

ambientes;
•Colocar dispenser de álcool 70% na entrada e saída da escola, na

próximo com as crianças, pois precisam atendê-las durante as

entrada de todas as salas de aula e demais áreas de circulação;

brincadeiras, na interação com demais colegas, no banho, ou mesmo na

• Instalar pias em outros ambientes que não sejam o banheiro, com

higiene pessoal, todas as orientações apresentadas para as escolas

disponibilização de sabonete líquido e papel toalha;

devem ser redobradas. O uso rotineiro de máscara deve ser feito apenas

• Desativar bebedouros com disparo para boca e incentivar a utilização de

pelos profissionais, não sendo recomendado em crianças menores de

garrafinhas individuais que devem vir abastecidas com água da casa dos alunos

dois anos. Nestes casos, a higienização das mãos dos profissionais e das

e, caso seja necessário seu reabastecimento, este ocorrerá somente na cantina

crianças bem como a higienização dos brinquedos e dos espaços comuns

da escola, por profissional capacitado (necessário manter copos descartáveis na

deve ser feitas com maior rigor e frequência sempre após cada atividade

secretaria para urgências);

e, minimamente, a cada duas horas;
•

• Marcar lugares fixos nos refeitórios e salas de aula, além de marcação

Deve-se esclarecer qualquer tipo de dúvida existente entre os membros

de distanciamento na entrada e na saída da escola para possível organização

da equipe sobre as formas de contágio da doença, sintomas e

de filas de alunos e/ou de pais.

procedimentos a serem tomados;

• Afixar cartazes informativos sobre os cuidados para evitar o contágio
pelo Coronavírus, contendo informações visuais simples sobre procedimentos

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR

básicos: como lavar adequadamente as mãos, utilização correta das máscaras,
dentre outros;

Para que o retorno às atividades presenciais em salas de aula seja feito

• Higienizar com frequência e obrigatoriamente a cada troca de turno todas

de maneira segura e assertiva, as escolas devem se preparar em diversos

as salas de aula utilizadas e as áreas com maior potencial de risco de

6
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aspectos para esse retorno, por meio de adequações apropriadas para a

contaminação da escola, como maçanetas, corrimão, botão do elevador, dentre

situação singular de cada instituição.

outros;

O retorno é facultativo e deve ser precedido de pesquisa de intenção com

• Delimitar, por meio de sinalização, a capacidade máxima de ambientes

os alunos e/ou seus responsáveis legais, garantindo o direito de aulas remotas

compartilhados (banheiros, bibliotecas, sala de informática);

se for opção dos mesmos.

• Disponibilizar lixeiras com tampa e acionamento por pedal ou dispositivo

Os responsáveis deverão assinar um termo de consentimento para o

semelhante;

retorno presencial e comprometimento com as medidas estabelecidas neste

Todas essas medidas precisam ser entendidas na lógica de cada

protocolo.

ambiente escolar, portanto, devem ser absorvidas e reforçadas pela gestão da

Deve-se levar em conta estrutura física, dimensões do prédio e das salas,

instituição.

ventilação dos ambientes, áreas ao ar livre, número e faixa etária dos
MEDIDAS DE HIGIENE

estudantes, número de profissionais que trabalham na escola, disponibilidade de
máscaras, produtos de higienização, dentre outros. Para que o estabelecimento
de ensino elabore o Plano Individual de Retorno às atividades presenciais que

•Uso obrigatório de máscara para todos, cobrindo boca e nariz; exceto

deverá ser apresentado e aprovado pela Vigilância Sanitária.

para crianças menores de 2 anos, conforme orientação da Sociedade Brasileira
de Pediatria;

ADEQUAÇÕES NA INFRA-ESTRUTURA

• Solicitar que o aluno leve para a escola, numa sacola plástica limpa, no
mínimo 03 (três) máscaras para as trocas nos seguintes momentos: após a

Dentre as adequações necessárias na estrutura escolar, destacam-se:

merenda/recreio, na saída da escola e uma de reserva para eventuais

• Implantar maior espaçamento entre carteiras na sala de aula (a diretriz

necessidades. Importante o aluno levar consigo uma sacola plástica extra para

de metragem para o fluxo de pessoas nas escolas e organização dos alunos nas

dispensar a máscara já utilizada;

salas de aula e atividade é estabelecida com base no conceito do Plano Minas

• Aferir a temperatura de todos os alunos e profissionais na entrada da

Consciente. Assim, os parâmetros mínimos de distanciamento mencionados

escola (registrar a temperatura dos funcionários e professores na chegada e

neste Protocolo Sanitário deverão ser ajustados pelas instituições de ensino a

saída em uma planilha na qual conste nome, data, horário e temperatura);

depender da fase em que o município se encontra no referido Plano – as ondas

• Escalonar horários de entrada/saída, intervalo e uso de espaços

– conforme abaixo:

externos (parques, quadras, refeitórios, dentre outros);
• Lavagem imediata das mãos na chegada à escola, antes e após ir ao
banheiro, antes e após as refeições
• Retorno gradual de alunos, respeitando-se a capacidade por sala,
conforme os distanciamentos da onda do programa Minas Consciente que
estiver em vigência;
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• Aferir a temperatura do estudante, trabalhador e toda pessoa que entre
• Propor diretrizes para a comunicação interna que deverá priorizar, antes

na escola;

mesmo do retorno às atividades presenciais, a ênfase na valorização da vida e

• Realizar desinfecção dos termômetros, de acordo com as instruções do

na adoção de boas práticas de higiene das mãos, etiqueta respiratória e

fabricante e as orientações da Anvisa

biossegurança.;

Na situação em que a temperatura aferida for maior que 37,8ºC, a pessoa

• Difundir informações relativas à execução das atividades educacionais

deverá ser encaminhada para a sala segura, previamente definida pela escola

durante o período de suspensão das aulas presenciais e após a sua retomada;

para estas situações, a fim de aguardar pelo responsável ou representante legal

• Promover debates e estratégias de divulgação on-line sobre

que será comunicado para um deslocamento seguro. Deverá, ainda, a Família

biossegurança, saúde e proteção no contexto da Covid-19.

ser orientada a buscar atendimento médico perante o Hospital de referência e/ou

• Orientar a comunidade escolar para identificar e denunciar “FakeNews”

a Unidade Básica de Saúde.

sobre a transmissão do vírus.
SECRETARIA ESCOLAR E ATENDIMENTO AO PÚBLICO

• Disponibilizar as orientações para confecção de máscaras não cirúrgicas
de acordo com as orientações da OMS.
• Postar sinais de advertência em locais visíveis que promovam medidas

• Instalar barreiras físicas (acrílico ou acetato) sobre balcões, garantindo

protetoras adequadas (tais como: imagens sobre a transmissão do vírus,

distanciamento físico entre trabalhadores e público. Quando não for possível,

adequada higienização das mãos, etiquetas de tosse e espirro e uso obrigatório

recomendar uso de face shield (protetor facial) para os trabalhadores que têm

de cobertura do rosto).

maior interação com o público;

• Orientar que se evite, ao máximo, encostar em superfícies de alto toque

• Providenciar barreiras e guias físicos, como disposição de móveis, fitas

em locais públicos (botões do elevador, maçanetas, corrimãos).

adesivas no piso e cartazes nas paredes, para a orientação do distanciamento

• Orientar que se evite tocar nos olhos, nariz e boca.

físico.

• Orientar que se evite, ao máximo, a manipulação de dinheiro e
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

dispositivos móveis ou eletrônicos.
• Orientar que se evitem contatos próximos, como abraços, beijos e
apertos de mão.

• Condutas relativas à produção dos alimentos poderão ter como

• Orientar que, especialmente nos momentos-chave, se deve fazer

referência

o

guia

de orientações

do

FNDE;

disponível

em

lavagem correta das mãos, da face e dos óculos: depois de assoar o nariz, tossir

https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnae/pnae-area-gestores/covid-

ou espirrar; antes, durante e depois de se alimentar; depois de usar o banheiro;

19-aulas

depois de tocar no lixo; antes e depois do turno de trabalho; antes e depois dos

• Reorganizar o layout das mesas e cadeiras, permitindo distanciamento

intervalos de trabalho; depois de tocar em objetos que foram manipulados por

físico conforme orientações anteriormente descritas;

outras pessoas.

• Escalonar horários para a realização das refeições pelos diferentes
grupos, evitando aglomeração nos refeitórios;

11
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• Orientarem que se evite o uso de acessórios como brincos, colares, anéis

• Não utilizar a modalidade de autosserviço;

etc.

• Instalar barreira física entre a área de distribuição e os alunos, de modo
• Sinalizar todas as áreas de risco de contaminação da escola, como

a evitar a emissão de gotículas de saliva por parte dos alunos sobre o alimento

maçanetas, corrimão, botão do elevador etc.

a ser servido;

• Propõem-se como exemplos de estratégias de divulgação: elaboração

• Evitar o manuseio livre das bandejas e pratos, ampliando os pontos de

de cartilhas e materiais direcionados aos estudantes e seus familiares; produção

devolução dos utensílios utilizados nas refeições;

de guia sobre biossegurança no trabalho; exibição de vídeos; confecção de

• Deve-se assegurar em toda a linha produtiva a presença de instalações

cartazes; anúncios em circuitos internos de TV; divulgação em redes sociais; e

adequadas e convenientemente localizadas para a lavagem frequente das mãos.

informes contínuos via listas de transmissão por email e redes como o whatsApp.

Essas instalações devem dispor de água e de produtos adequados para esse
procedimento (sabonete líquido e, quando usado, álcool 70%).

ORGANIZAÇÃO PARA A ENTRADA

• Higienizar adequadamente os utensílios para a realização das refeições;
• Orientar que, caso os trabalhadores optem por levar suas refeições de

• Organizar, preferencialmente, dupla entrada e saída no prédio escolar e

casa, devem certificar-se de não as deixar expostas em locais de circulação de

escalonar horários de entrada e saída para trabalhadores e estudantes.

várias pessoas, guardando-as em recipientes térmicos;

• Disponibilizar recipientes com álcool 70% ou outro produto, devidamente

• Orientar que se evite, ao máximo, fazer refeição em salas fechadas,

aprovado pela Anvisa para a higienização das mãos na entrada e saída

priorizando as áreas abertas;

• Realizar aferição da temperatura corporal de todos, por meio de um

• Orientar adequada higienização das mãos antes e depois do manuseio

termômetro digital infravermelho e anotar a temperatura da entrada e saída de

do alimento;

funcionários e professores e preencher ficha de monitoramento de temperatura

• Proibir a entrega de merenda tipo delivery na escola.

e sintomas gripais.

• Desativar bebedouros com disparo para boca e incentivar a utilização de
garrafinhas individuais trazidas de casa previamente higienizadas e abastecidas;

PROCEDIMENTOS

PARA

REALIZAÇÃO

DA

AFERIÇÃO

DE

• Proibir o compartilhamento de copos;

TEMPERATURA:

• Produzir adequada higienização e desinfecção de bebedouros e galões:
ao manusear o galão, antes de colocá-lo no bebedouro, o manipulador deve

• Na chegada, o examinador deve lavar as mãos com água e sabão por

higienizar adequadamente as mãos, limpar a superfície externa do galão (lavá-

pelo menos 20 segundos ou, se água e sabão não estiverem disponíveis, usar

la com água e sabão e higienizar com álcool 70% ou outro produto devidamente

álcool em gel 70% ou outro produto devidamente aprovado pela Anvisa;

aprovado pela Anvisa) e aguardar secagem para não transferir sujidades e

• Durante a inspeção, o examinador deverá estar devidamente

substâncias nocivas à água.

paramentado, com face shield (protetor facial), capaz de proteger o rosto e as

• Formar os profissionais que realizam o manuseio destes itens para a

membranas mucosas do rastreador de gotículas respiratórias;

realização dos procedimentos e uso adequado de equipamentos de proteção

• Colocar luvas descartáveis;

individual (EPI’s).

4
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Em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também obstrução
BANHEIROS

nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
As pessoas assim identificadas deverão ser orientadas a deixar o

• Proibir o uso dos banheiros para a higienização dos recipientes que

estabelecimento de ensino e procurar imediatamente atendimento médico no

armazenam alimentos, como lavar vasilhames na pia;

Hospital de referência e/ou Unidade Básica de Saúde recomendada. Até que os

• Aplicar guias físicos, tais como fitas adesivas no piso, para a orientação

pais e/ou representante legal dos menores cheguem ao estabelecimento, à

do distanciamento físico nos halls de entrada;

pessoa com sintomas será encaminhada a uma sala segura, organizada pela

• Instalar dispensers com álcool 70% nas áreas de circulação;

Escola para tal finalidade.

• Orientar que a higienização do assento sanitário deve ser prévia à sua
Caberá ao Comitê de Monitoramento contatar a pessoa e/ou a Família da

utilização;

pessoa com sintoma de contaminação orientando o tratamento e/ou a

• Orientar que a descarga deve ser acionada com a tampa do vaso

manutenção de isolamento.

sanitário fechada, pois estima-se que entre 40 e 60% das partículas virais
conseguem alcançar até 1 metro de distância acima do vaso sanitário, após a
emissão de jato de água;

•

Para indivíduos com síndrome gripal com confirmação para covid-19,

• Considerar que os banheiros são áreas de risco, portanto, a limpeza

recomenda-se isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos

desses espaços deverá ser realizada várias vezes ao dia, no menor intervalo de

sintomas, desde que passe 24 horas de resolução da febre sem uso de

tempo possível quando dos períodos de maior uso, não devendo ultrapassar o

medicamentos antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios;

horário logo após o término do recreio/intervalo;

•

Para indivíduos com quadro de síndrome gripal, onde não foi possível a
confirmação, que apresentem resultado de exame laboratorial não

GESTÃO DE RESÍDUOS

reagente ou não detectável, o isolamento poderá ser suspenso desde que
passe 24 horas de resolução de febre sem uso de medicamentos

• Instalar lixeiras com tampa e pedal identificada;

antitérmicos e remissão dos sintomas respiratórios.

• Estabelecer, caso não existam, protocolos para depósito e retirada de

•

resíduos da escola.

Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para
COVID-19 (resultado detectável pelo método RTqPCR ou teste rápido

Disponibilizar lixeira de tampa e pedal para armazenar as máscaras

para detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter

contaminadas.

isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de coleta da amostra.

Identificar os resíduos dos EPI’S

•

Para contatos próximos de casos suspeitos ou confirmados deverão
permanecer em isolamento durante o período de 14 dias após o último

TRANSPORTE ESCOLAR

contato.

• O motorista da van/ônibus e a equipe de suporte devem realizar

De forma adicional, deve-se:

desinfecção do veículo após o término de cada viagem;

15
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• Os assentos dos veículos deverão ser de fácil higienização como capas

• Providenciar equipamentos de segurança para os professores e

de courvim ou material assemelhado.

funcionários EPIs (máscaras, viseiras, luvas, aventais, toucas, entre outros);

• O transportador deve garantir de que todas as crianças e funcionários do

▪ Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da aberturada

transporte utilizem máscara ficando proibido o ingresso sem uso e durante todo

escola, após o recreio e no final do turno;

tempo em que lá estiverem;

▪ Realizar a higienização frequente das maçanetas, torneiras, corrimãos,

• Deverá existir um prévio planejamento para que os assentos fiquem bem

mesas, cadeiras, teclados, computadores, copiadoras, telefones e todas as

espaçados, evitando aglomerações e com todos os usuários assentados;

superfícies metálicas constantemente com solução alcoólica líquida a 70%;

• A busca e entrega das crianças podem ser reorganizadas para manter o

• Vedar o uso de objetos de uso coletivo como controles remotos, livros

distanciamento;

da biblioteca, materiais didáticos de uso em comum, dentre outros;

• O atendente e o motorista do transporte devem aplicar as regras de

▪ Realizar a limpeza de todos os ambientes (áreas comuns, refeitórios,

higiene, lavagem das mãos e distanciamento social.

salas e outros) com solução desinfetante regularmente, utilizando-se produtos à

• O transportador deverá fornecer álcool 70% para higiene das mãos

base de cloro, como o hipoclorito de sódio a 1%, álcool líquido a 70% ou outro

disponível, o tempo todo, no veículo, incentivando as crianças e adolescentes a

desinfetante de uso geral, desde que seja regularizado junto à ANVISA;

utilizarem-no quando necessário, sobretudo na entrada e saída da condução.

• Dar preferência para que as refeições sejam embaladas e distribuídas

• No ato da entrada dos passageiros no veículo, deverá ser aferida a

de forma individual;

temperatura, por meio de um termômetro digital infravermelho.

• Substituir o sistema de autosserviço na merenda e disponibilizar

Não será permitido o embarque de pessoa cuja temperatura for maior que

funcionário (devidamente paramentado com equipamentos de proteção

37,8ºC.

individual,) para servir os pratos para consumo na própria sala de aula

Durante os períodos em que o Município estiver nas ondas vermelha e

preferencialmente, evitando deslocamentos e permanência no refeitório. Caso

amarela do Programa Minas Consciente, os veículos de transporte escolar

seja viável servir a refeição no refeitório, fazê-lo de forma escalonada, dando

deverão trafegar com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de carga,

preferência a uma única turma por turno, de forma rodiziada, sendo necessária

de forma que o assento ao lado fique vazio.

a completa higienização dos utensílios e bancadas após o término das refeições;

IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, SURTOS E SUSPENSÃO DAS

contendo uma fonte de carboidratos, proteínas, verduras/legumes em um único

AULAS

preparo preferencialmente, servindo pratos tais como risoto (arroz enriquecido),

• Optar por refeições que priorizem os grupos completos de nutrientes

Os casos de suspeita de contágio identificados pelo estabelecimento de

“macarrão colorido”, tortas, que facilitem o serviço, mas não deixem de

ensino, assim definidas as pessoas que apresentem sintomas gripais, febre,

contemplar os citados macronutrientes;

calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse, dificuldade de respiração

• Evitar que os estudantes permaneçam na escola após o término das

ou falta de ar, perda do paladar ou olfato, dentre outros reconhecidos como

aulas.

sintomas pela Organização Mundial de Saúde, deverão ser comunicados, em no

COMUNICAÇÃO INTERNA SOBRE BIOSSEGURANÇA E PROTEÇÃO DA

máximo dois dias úteis, ao Comitê de Monitoramento.

VIDA

5
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▪ Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na

de surto, devendo ser notificado imediatamente, com período máximo de 24

instituição de ensino. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis devem

horas, via telefone e/ou e-mail: (32) 98867-3320/ (32)98867-4406/ (32)98863-

ser comunicados para buscar o aluno, que deve aguardar em sala isolada e

3141. sinanviepsesaps@gmail.com.

segura. Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde;
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE BARBACENA 2021

▪ Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem
sintomas até que possam voltar para casa;
▪ Ter um funcionário de ponto de contato em cada prédio da instituição de
ensino para sinalizar sintomas;
▪ Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal,
tanto na entrada da escola como durante o período em que estiver em sala de
aula, a escola deve acionar os pais e responsáveis, orientando que esse
estudante deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS);
SITUAÇÕES DE ALERTA E AÇÕES PARA SUSPENSÃO DAS AULAS
PRESENCIAIS

-

RECOMENDAÇÕES

A

SEREM

ADOTADAS

NA

IDENTIFICAÇÃO DE SURTO NO AMBIENTE ESCOLAR
As medidas adiante elencadas nas situações 1, 2 e 3, deverão ser
tomadas pelo Diretor do estabelecimento de ensino, se constatada a ocorrência
de algum dos fatos narrados, independentemente de qualquer prévia
autorização/determinação de órgãos sanitários, sem prejuízo de o Chefe do
Executivo determinar a suspensão de todas as atividades escolares caso o
cenário de saúde do Município recomende, conforme situação 4.
Em toda e qualquer hipótese deve ser notificado o COMITÊ DE
MONITORAMENTO do Município para a tomada de decisões em âmbito
municipal.
SITUAÇÃO 1 – Suspensão de aulas de uma turma:
FATO: Ocorrência simultânea de mais de um caso suspeito ou confirmado
no qual os envolvidos (alunos ou trabalhadores) convivam na mesma sala de
aula e não tenham tido contato com outras turmas.

18

20

AÇÃO: A escola deverá suspender as aulas presenciais nesta sala por
duas semanas (14 dias) e todos os contatos próximos deverão ser monitorados
durante esse período.
SITUAÇÃO 2 – Suspensão de aulas em um turno:
FATO: Ocorrência simultânea de mais de um caso suspeito ou
confirmado no qual os envolvidos (alunos ou trabalhadores) sejam de salas
diferentes ou tenham tido contato com outras turmas no mesmo turno escolar.
AÇÃO: A escola deverá suspender as aulas presenciais de todo o turno
escolar por duas semanas (14 dias) e todos os contatos próximos deverão ser
monitorados durante esse período.
SITUAÇÃO 3– Suspensão de aulas em uma escola:
FATO: Ocorrência de mais de um caso suspeito ou confirmado no qual os
envolvidos (alunos ou trabalhadores) tenham tido contato com outras turmas em
turnos diferentes.
AÇÃO: A escola deverá suspender todas as aulas presenciais por duas
semanas (14 dias) e todos os contratos próximos deverão ser monitorados
durante esse período.
SITUAÇÃO 4 – Suspensão de aulas em um município ou no estado:
FATO: Ocorrência dos Indicadores do Plano Minas Consciente em
patamares elevados e sustentados, além de outros indicadores em situação
elevada e sustentada, a saber: taxa de ocupação de leitos pediátricos,
Total de notificações por faixa etária de janeiro a março de 2021

quantidade de leitos pediátricos livres, dados específicos do público infantil,
incidência de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica – SIM-P e outros
indicadores e balizadores pertinentes à tomada de decisão.
AÇÃO: O município e/ou o Estado deverão suspender todas as aulas
presenciais do município ou do estado por duas semanas (14 dias).
Um aglomerado de casos/surtos (cluster) é caracterizado pela presença
de um caso sintomático confirmado laboratorialmente e dois ou mais contatos
próximos positivos/reagentes, independente da presença de sintomas na mesma
sala ou na escola. Se em uma mesma sala, ou um mesmo ambiente
compartilhado houver 3 ou mais casos confirmados será caracterizada situação

6
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protocolos e rotinas mediante redução da transmissibilidade do vírus ou mesmo
<1 ano

34

alcance da imunidade coletiva.

1a9

As inspeções serão realizadas com o comitê de educação tendo o

161

10 a 19

responsável presente.

422

20 a 29

1313

30 a 39

1163

40 a 49

ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Series1

● Devem ser avaliados de forma individual quanto ao retorno ou não das

866

50 a 59

atividades presenciais a partir de uma análise conjunta entre os pais,

685

>=60

responsáveis, profissionais de saúde e profissionais de educação,

945
0

200

400

600

800

considerando os fatores biológicos, as condições psicológicas e

1000

1200

1400

emocionais e o contexto social e ambiental em que o aluno esteja inserido.
ORIENTAÇÕES PARA CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL
● Colocar os berços ou outros locais onde as crianças dormem com
distanciamento de 1,5m;

Total de confirmados por faixa etária de janeiro a março de 2021

● Na hora do sono das crianças, limitar a quantidade de crianças no mesmo

Casos Confirmados por faixa etária
<1 ano

cômodo, respeitando o espaçamento mínimo de 1,5m entre cadeiras de
descanso e colchonetes;

3

1a9

● Organizar a entrada e a saída de pais ou responsáveis. Todos devem usar

25

10 a 19

máscaras;

165

20 a 29

● Recomendável que a mesma pessoa, exceto as de grupos de risco para

373

30 a 39

COVID-19, leve e busque a criança todos os dias;

434

40 a 49

Series1

324

50 a 59

● Atividades de movimento podem ser realizadas desde que com grupos

267

menores de crianças, preferencialmente ao ar livre, com a manutenção

>=60

489

Não informado

do distanciamento. Os profissionais devem fazer uso de máscara;

0

● Separar as crianças em grupos ou turmas fixos (“bolhas”) e não as

0

100

200

300

400

500

600

misturar;
● Respeitar o uso de máscara somente para crianças com idade superior a
2 anos, de acordo com a Nota de Alerta da Sociedade Brasileira de

Total de óbitos por faixa etária de janeiro a março de 2021

22

24

Pediatria de 29 de maio de 2020. Em crianças menores, há risco de
sufocamento. A máscara também deve ser dispensada, pelo risco de

Óbitos confirmados por faixa etária

asfixia, para portadores de necessidades especiais e no momento do
sono das crianças na instituição;

<1 ano

0

1a9

0

● Crianças não devem levar brinquedos de casa para a escola;

10 a 19

0

● Crianças não devem manipular alimentos durante as atividades

20 a 29

pedagógicas;

1

30 a 39

2

40 a 49

● Impedir que objetos de uso pessoal sejam usados por mais de uma
Series1

5

50 a 59

criança, como copos, garrafas de água e talheres;

11

>=60

● Mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimentos

67

Não informado

apropriados, com uso de escova após fervura e solução de hipoclorito de

0
0

sódio. O mesmo deve ser feito com utensílios utilizados pelos bebês,
10

20

30

40

50

60

70

80

como chupetas e copos;
● Profissionais devem seguir a todo o momento a recomendação de uso de
EPIs.
● Manipulação dos objetos, brinquedos pedagógicos são de uso coletivo

RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA REABERTURA DE

deverá ser de peças grandes e fácil higienização.

ESCOLAS

REFORMULAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA – ACOLHIDA, COMBATE

As instituições de ensino serão submetidas a inspeções sanitárias,

À EVASÃO E PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGENS

coordenadas pela vigilância sanitária municipal, com apoio da equipe de
vigilância em saúde do trabalhador. Se necessário, o município poderá solicitar

Algumas medidas importantes devem ser tomadas como:

apoio do estado para as fiscalizações.
Tais processos de inspeção, historicamente exercidos pela vigilância

• Realizar de diagnósticos frequentes para detecção precoce do

sanitária para estabelecimentos públicos e privados, podem contribuir para

desengajamento dos alunos com maior risco de evasão;

avaliação das condições de funcionamento da escola no contexto de convivência
com a COVID-19, bem como para a proposição de recomendações adicionais

• Fortalecer a comunicação com os pais e responsáveis, assegurando um

em casos de não alcance ou conformidade com as recomendações mínimas

retorno consciente, esclarecendo os novos protocolos de limpeza e proteção à

para a reabertura segura de escolas.

saúde que serão adotados nas escolas, para certificá-los de que é seguro que
os alunos retornem aos estabelecimentos de ensino;

É importante que o processo de inspeção ocorra periodicamente, tanto
para a ampliação de exigências em casos de ampliação da transmissão da
COVID-19 em determinadas escolas, quanto para eventual flexibilização dos

7
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• Busca ativa dos alunos que já evadiram ou abandonaram a escola, por

publicação do Protocolo, através de decreto que estabelecerá especificação

meio de diversas estratégias que podem ser potencializadas pela integração

técnica e descrição de composição do mesmo.

entre os bancos de dados da Educação, da Saúde e da Assistência Social;
• Incentivo às crianças e adolescentes para que utilizem de novos tipos

Na página 22, no segundo parágrafo onde se lê: “Tais processos de

de cumprimentos, com gestos, sorrisos e palavras, já que abraços e beijos

inspeção,

devam ser evitados.

estabelecimentos públicos e privados, podem contribuir para avaliação das

historicamente

exercidos

pela

vigilância

sanitária

para

Recomendamos adequar os princípios e diretrizes pedagógicas das

condições de funcionamento da escola no contexto de convivência com a

instituições, visando mitigar os prejuízos de aprendizagem decorrentes do atual

COVID-19, bem como para a proposição de recomendações adicionais em

momento, através da reorganização das propostas políticos pedagógicas (PPP)

casos de não alcance ou conformidade com as recomendações mínimas para a

e dos currículos.

reabertura segura de escolas.” Leia-se: Serão emitidas autorizações para

Programas intensivos de recuperação, orientados por avaliações

reabertura das unidades de ensino do município, por meio da Vigilância

diagnósticas, serão importantes estratégias para minimizar as defasagens de

Sanitária, após averiguação das condições preconizadas no protocolo.

aprendizado, acentuadas durante o período de suspensão de aulas presenciais.

Posteriormente

Tais evidências indicam, portanto, a necessidade de a reorganização do

acontecerão

visitas

periódicas

nas

instituições,

para

acompanhamento, enquanto o período de pandemia demandar.

calendário escolar prever, com bastante ênfase, ações pedagógicas para
promover a recuperação da aprendizagem dos alunos.

Na página 25, no último parágrafo acrescenta-se a seguinte redação: (...)

Os professores, gestores e demais funcionários da escola devem se

e o setor pedagógico da escola, respeitando-se a carga horária prevista nas

mostrar à disposição dos alunos, tanto durante as aulas presenciais ou no ensino

legislações vigentes referentes aos cargos em questão.

remoto, proporcionando momentos de escutas individuais, diálogos ou rodas de
conversas entre os alunos e o setor pedagógico da escola.

Barbacena, 09 de junho de 2021.

Barbacena, 22 de abril de 2021
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ANEXO I

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

ADENDO AO PROTOCOLO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS
DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNÍCIPIO DE BARBACENA

PORTARIA Nº 22.754 - EXONERAR, a pedido, a servidora Rosana Paiva Soares de
Quadros, do cargo público de Assistente Social, do Quadro dos Servidores Públicos
Municipais de Barbacena, com efeito retroativo a 10.06.2021, conforme Requerimento s/nº, datado de 28.06.2021. Barbacena, 01 de julho de 2021.

A Prefeitura Municipal de Barbacena através do Decreto nº 8.854 de 08
de março de 2021, e alterações realizadas pelos Decretos nº 8.868 de 24 de
março de 2021; nº 8.875 de 05 de abril de 2021; nº 8.883 de 20 de abril de 2021;
nº 8.897 de 18 de maio de 2021, instituiu o Comitê Municipal de
Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das Atividades Presenciais de

PORTARIA Nº 22.762 - 1 – DESIGNAR, para movimentar, em conjunto, as contas
bancárias do Município de Barbacena, vinculadas ao CNPJ nº 17.095.043/0001-09,
na Agência nº 0062-0 do Banco do Brasil, os seguintes agentes públicos: José Aloisio Dias – CPF nº 209.334.796-20; João Paulo Toni – CPF nº 099.463.676-88, e Júlio
César de Moura Viol – CPF nº 054.434.436-74; 2 – DISPOR que os expedientes bancários deverão conter no mínimo 03 (três) assinaturas, com os poderes para: emitir
cheques; abrir contas de depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na
forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos, extratos
e comprovantes; requisitar talonários de cheques; autorizar débitos em conta relativos a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; sustar/contra
-ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques – conta-corrente, efetuar saques-poupança, efetuar pagamentos, efetuar transferências, consultar
contas/aplic. programas repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no ger.
financeiro, solicitar saldos/extratos, exceto investimentos, solicitar saldos/extratos
de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência para mesma titularidade; encerrar contas de depósito
e assinar instrumento de convênio e contrato prestação de serviços. 3 – DISPOR
que a presente Portaria entre em vigor a parir de 05.07.2021, vigorando até a data
de 14.07.2021. Barbacena, 02 de julho de 2021.

Ensino.
Este Comitê através de reuniões ordinárias e extraordinárias, não
presenciais por meio do aplicativo Google Meet como medida de enfrentamento
da pandemia causada pela COVID-19, produziu o Protocolo de Retorno às
Atividades Presenciais das Instituições de Ensino do Município de Barbacena,
com o objetivo de definir critérios para o retorno seguro, gradual e progressivo
das instituições de ensino em âmbito municipal, quando houverem condições
sanitárias adequadas.
O Protocolo ainda chama a atenção “para as diferentes realidades a
serem consideradas”, de modo que o documento elabora uma diretriz que deve
ser adaptada à realidade de cada instituição. A versão final do documento foi
aprovada por maioria dos membros em 22 de abril de 2021.
Com o avanço das discussões e a inclusão de membros do Conselho
Municipal de Educação no Comitê através do Decreto nº 8.897 de 18 de maio de
2021, algumas adequações foram propostas, discutidas e aprovadas em reunião
extraordinária na presente data. Sendo elas:
Na página 16, ao final do primeiro parágrafo acrescenta-se a seguinte
redação: (...) ao Comitê de Monitoramento, que será criado posteriormente à

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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