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6. Divulgação de ações, programas, gastos e medidas adotadas na área da educação
durante a pandemia (Nota Técnica CTE-IRB n° 02/2020).
6.1 Informações sobre as ações de apoio à saúde física e mental dos profissionais da
educação.
AÇÃO

Contratação de Profissional
formação de retorno às aulas.

capacitado

para

prestar

RESPONSÁVEIS

SME – Secretaria Municipal de Educação

DESCRIÇÃO

Contratar profissional especializado ( palestrante) ao tema e
disponibilizar as formações por meio de formações virtuais
periódicas via acesso disponibilizado na plataforma
AVAMEC, qual a Secretaria de Educação possui liberação
para estar Onde cada professor realizara seu cadastro e pode
estar acessando a qualquer hora e onde preferir, por meio do
link
de
acesso:
http://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/sealf/curso/5401/visu
aliza.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

Implantação gradativa e formações contínuas, levando em
consideração a carga horária recomendada em Calendário
Escolar para Formações e Planejamentos.

RECURSOS
DEMANDADOS

Recursos humanos, tecnológicos e financeiros.
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6.2 Informações sobre concursos novos e em andamento, contratações temporárias,
regimes suplementares, convocações extraordinárias, alterações nas jornadas de trabalho
e afastamentos dos profissionais de educação realizados em decorrência da Covid-19.
AÇÃO

- adiantamento do recesso escolar de julho para 20/03 a 05/04/,
conforme Decreto nº 74/2020;
- cancelamento das horas suplementares;
- alteração da jornada de trabalho conforme Decreto nº 110/2020;
- afastamento dos profissionais considerados grupo de risco, bem
como os que apresentaram sintomas e foram afastados em
quarentena, conforme protocolo;
- conceder horas suplementares aos professores a partir de
01/06/2020, Educação infantil (pré 4 anos e pré 5 anos).

RESPONSÁVEIS

Secretaria de Educação, Secretaria de Administração e Conselho
Municipal de Educação.

DESCRIÇÃO

Em 20/03/2020 foi antecipado o recesso escolar de julho,
posteriormente foi cancelado as horas suplementares concedidas
aos professores que trabalhavam com atendimento das turmas de
anos iniciais sob sua responsabilidade, pois até o momento não
havia uma orientação de reposição das aulas com atividades
remotas. No mês de abril foram disponibilizadas apostilamentos
sendo estas montadas pela equipe da secretaria de educação,
enviando aos alunos com vínculo escola família. No mês de maio
com parecer favorável do Conselho Nacional de Educação, a
Secretaria Municipal de Educação já amparada, concedeu
novamente as horas suplementares para os professores para que os
mesmos atendessem as turmas de sua responsabilidade, para a
partir daí haver o atendimento remoto das famílias e crianças,
reduzindo a carga horária destes profissionais em 75% de sua
jornada presencial, considerando 25% da mesma para atendimento
à comunidade escolar via atividades remotas. No mês de junho foi
realizado cancelamento dos contratos temporários. Também foi
realizada análise juntamente com a Comissão Especial para
enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente do
COVID-19 para possível afastamento dos profissionais
considerados grupos de risco.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

Implantação gradativa

RECURSOS
DEMANDADOS

RECURSOS HUMANOS E FINANCEIRO
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6.3 Informações sobre convênios, parcerias, acordos de cooperação, contratações,
aditamentos e alterações contratuais, inclusive as ligadas de forma indireta às atividades
escolares, tais como equipes de limpeza adicionais para garantir o cumprimento dos
protocolos sanitários.
AÇÃO

- contratação de empresa especializada para limpeza de
caixas d’água e dedetização;
-contratação de empresa especializada para desinfecção de
possíveis ambientes contaminados;
- contratação de empresas para fornecimentos de EPIs
(como máscaras, luvas; termômetros, dispensers, álcool em
gel, entre outros) conforme protocolo sanitário.

RESPONSÁVEIS

Secretaria de Educação e Secretaria de compras e licitação

DESCRIÇÃO

Contratar empresa especializada para limpeza de caixas
d’água e dedetização dos espaços escolares, inclusive de
desinfecção de possíveis ambientes infectados e também
contratação de empresas que forneçam EPIs como:
(máscaras, luvas; termômetros, dispensers, álcool em gel,
entre outros) conforme protocolo sanitário.

PRAZO
IMPLANTAÇÃO
RECURSOS
DEMANDADOS

DA Implantação gradativa conforme necessidade.
Recursos humanos e financeiros
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6.4 Informações sobre mudanças na forma de contratação ou na gestão de contratos e
compras na área da educação.
AÇÃO

Não houve alteração

RESPONSÁVEIS

Secretaria de Compras e licitação

DESCRIÇÃO

Não houve mudança na forma de contratação ou na gestão
de contratos, pois os contratos são por registro de preço. O
sistema de registro de preços é um meio formal para a
administração pública registrar preços de determinado
produto para futura e eventual aquisição. Esse procedimento
viabiliza diversas contratações, esporádicas ou sucessivas,
por meio de um único processo, sem que haja necessidade
de fazer uma nova licitação para cada aquisição no decorrer
do período. Com isso, reduz os processos de licitação,
otimizando tempo e investimentos, além de possibilitar a
compra imediata, caso haja necessidade do setor. O sistema
de registro de preços tem se mostrado uma alternativa
simples e econômica para os órgãos públicos. Além de não
correr o risco de comprar sem necessidade, os governos
podem realizar uma única licitação para produtos que
adquirem durante todo o ano. Além disso, não precisam
providenciar espaços para armazenagem de produtos, já que
as aquisições podem ser feitas conforme a necessidade da
administração.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

No decorrer do ano

RECURSOS
DEMANDADOS

Recursos humanos e financeiros
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6.5 Informações sobre a articulação entre as Secretarias da Educação e as unidades de
planejamento, fazenda e controle interno, considerando, sobretudo, os impactos na
arrecadação trazidos pela queda da atividade econômica.
AÇÃO

Monitoramento constante das receitas e despesas

RESPONSÁVEIS

Contabilidade

DESCRIÇÃO

Com relação a arrecadação sobre alimentação escolar o
Governo Federal está fazendo o repasse normalmente mês a
mês o valor estipulado em lei. Sobre o transporte o
munícipio esta recebendo normalmente os recursos da
Governo Federal. E o repasse do valor pelo Governo
Estadual não foi feito a partir de abril.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

No decorrer do ano

RECURSOS
DEMANDADOS

Recursos humanos e financeiro
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6.6 Informações sobre medidas adotadas em relação à alimentação escolar, tais como
distribuição de alimentos aos pais ou responsáveis dos estudantes, uso de vouchers ou
outras; critérios para essa entrega, no caso de a mesma não ser universal; formas de
realização dos cadastros dos estudantes beneficiados; e monitoramento de tais medidas.
AÇÃO

- distribuição dos alimentos em estoque;
- distribuição dos alimentos in natura.

RESPONSÁVEIS

Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura,
Secretaria de Compras e Licitação e Conselho de
Alimentação Escolar.

DESCRIÇÃO

Informamos que o Munícipio de Nova Laranjeiras em
sua jurisdição constam 809 alunos matriculados. Após
sancionada a Lei 13.987/2020, reuniu-se o Conselho de
Alimentação Escolar (CAE) no dia 14 de abril de 2020,
e ficou deliberado para que houvesse a distribuição dos
alimentos em estoque nas escolas, essa distribuição
deveria ser para as famílias de alunos que são de baixa
renda, se encontrassem cadastrados em algum programa
social e/ou que a família foi afetada de alguma forma
pela Pandemia, sendo assim, foi solicitado às direções
escolares que listassem os nomes seguindo os critérios,
pois na escola eles sabem da realidade de seus alunos.
Para essa ação foi contado também com o apoio da
Secretaria de Assistência Social. Posteriormente esse
levantamento, foram montada as cestas conforme o
número de alunos listados como necessitados com os
alimentos existentes na dispensa das escolas e entregue
as famílias em sua residência, nessa entrega foi contado
com o apoio da direção escolar e sua equipe,
nutricionista responsável pela alimentação escolar no
munícipio, e em algumas localidades a Assistente social
responsável pela região e a agente de saúde da
comunidade. No total o munícipio entregou 119 cestas
de alimentos, todos de ótima qualidade e com prazo de
validade longa. No mês de Agosto, será realizada a
entrega de cestas de alimentos in natura, dando
preferência aos alimentos da agricultura familiar e
incluindo alguns alimentos licitados in natura, a todos
os pais ou responsáveis de alunos da rede municipal de
ensino. A distribuição será realizada em todas as escolas
e CMEIS, no mesmo dia em que será realizada a
entrega das apostilas escolar referente ao mês de agosto.
Para a comprovação da entrega será assinada uma ata
por esse responsável que retirar a cesta de alimentos in
natura. Essa distribuição será realizada de forma
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transparente, onde a equipe escolar montará a cesta de
alimentos, e qualquer cidadão, conselheiro, possa estar
participando. Fica a disposição na Secretaria de
Educação, a ata do CAE e as planilhas de entrega das
cestas de alimentos às famílias, para qualquer
averiguação.
PRAZO
IMPLANTAÇÃO
RECURSOS
DEMANDADOS

DA Pelo tempo que durar a pandemia.
Recursos humanos e financeiros.
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6.7 Informações sobre estratégias para entrega dos conteúdos aos alunos; ferramentas
utilizadas para que possam acessá-los (rádio, TV, aplicativos de celular, plataformas de
vídeo na web, podcasts, impressos e outros); periodicidade com que as atividades são
transmitidas; ações adotadas para garantir acesso, sobretudo dos alunos mais
socialmente vulneráveis, distantes das áreas urbanas ou com deficiência, aos respectivos
materiais pedagógicos.
AÇÃO

- confecção de apostila
- entrega das mesmas
- disponibilidade de carro

RESPONSÁVEIS

Escolas, Secretaria de Educação e Sec. de Administração.

DESCRIÇÃO

Após o professor montar atividades remotas conforme turma
sob sua responsabilidade e Proposta Pedagógica Curricular,
é realizada a impressão das apostilas mensais,
disponibilizadas aos pais e ou responsáveis pelos educandos
de maneira impressa, sendo estas entregues em mãos,
conforme cronograma organizado pela instituição, via
emails. Para a divulgação das datas e horários de entrega, a
escola utiliza de vários meios, por exemplo: redes sociais
como facebook, whatsapp, ligações telefônicas, e para os
que não conseguem chegar até as escolas, a Secretaria de
Educação, juntamente com a Secretaria de Administração,
disponibilizam um carro oficial com motorista para que
acompanhe o professor e ou direção para entrega domiciliar
da mesma. Também para sanar as dúvidas e dificuldades dos
educandos na realização das atividades, o professor fica a
disposição dos pais e ou responsáveis na escola, atendendo
individual com horário marcado, respeitando as normas
sanitárias e fazendo uso dos equipamentos de proteção. Para
atender os alunos com dificuldades especiais, também são
fornecidas apostilas impressas, confeccionadas e ou
aprimoradas por um professor de Sala de Recursos
Multifuncional, o qual faz adequações das atividades
conforme dificuldade destes educandos. A entrega e o
acompanhamento ocorre conforme já citado anteriormente.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

Já implantado, podendo ser reformulado a qualquer tempo.

RECURSOS
DEMANDADOS

Físico, humanos e financeiro.
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6.8 Informações sobre a adoção de atividades não presenciais nas redes de ensino;
medidas de acompanhamento e manutenção do vínculo aluno-escola, visando à
aprendizagem durante esse período, mesmo que proporcionalmente inferior à esperada
em condições normais de aulas presenciais, e também para evitar o aumento do
abandono e da evasão escolar.
AÇÃO

- diálogo, explicações e orientações para com os pais;
- correção das atividades pelos professores;
Recuperações de conteúdos com aula explicativa, vídeo ou áudio
via whatsapp para os que tem acesso a internet.
- busca ativa pelos professores, direção, Equipe da Secretaria de
Educação, Conselho Tutelar, dos alunos, os quais os pais não
devolvem as atividades, e não retiram as atividades.

RESPONSÁVEIS

- equipe escolar, professores, pais, Secretaria de Educação,
Agentes comunitários de saúde, Conselheiros Tutelares.

DESCRIÇÃO

A adoção das atividades não presencias em forma de
apostilamento impresso foi optado devido a maioria dos pais
serem da zona rural do município e nem todos terem acesso a
internet. Desta forma, as atividades propostas pelo professor
responsável da turma, é acompanhada na devolutiva, após serem
realizadas pelos alunos, por meio de provas com consulta,
trabalhos de pesquisa, atividades práticas e concretas, onde se
faz a correção e quando surge a dificuldade de realização por
parte do aluno, o mesmo pode saná-la questionando o professor
que este estará enviando posteriormente textos explicativos,
vídeos, áudios entre outros recursos que seja de acesso do aluno,
para realização do acompanhamento. Tudo isso se dá em
parceria com os pais e ou responsáveis, para assim levar o
conhecimento, mesmo em condições anormais, até as crianças.
Também é encontrado o grande desafio de alguns responsáveis
não fazerem a devolutiva das atividades resolvidas pelas
crianças. Quando isso ocorre é realizada a busca ativa, pela
equipe escolar, secretaria de educação, via telefone, whatsapp,
recados pelos agentes comunitários de saúde,
visitas
domiciliares, e ao não encontrar sucesso ai é acionado o
conselho tutelar para medidas cabíveis.

PRAZO
DA Já implantado, podendo ser alterado a qualquer momento.
IMPLANTAÇÃO
RECURSOS
DEMANDADOS

Recursos humanos e físicos.
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6.9 Informações sobre a criação de meios específicos para interação entre profissionais
das redes de ensino, além daqueles entre gestores educacionais e pais ou responsáveis
pelos alunos.
AÇÃO

- criação de grupos de whatsapp
- incentivo de vínculo escola/família

RESPONSÁVEIS

Escola, professores, pais e alunos

DESCRIÇÃO

Visando manter o vínculo com a família, cada professor
criou um grupo de whatsapp, para desta forma interagir
diretamente com a família, fazendo orientações, tirando
duvidas, àqueles que não tem acesso, é atendido
pessoalmente e individualmente com horário marcado, nas
dependências da escola, mantendo os protocolos sanitários

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

Já implantado, podendo ser alterado.

RECURSOS
DEMANDADOS

Humanos, físicos e tecnológicos.
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6.10 Informações sobre as ações de orientação e capacitação oferecidas ao corpo
docente e a todos os profissionais ligados à gestão da educação, incluindo diretores de
escola, coordenadores pedagógicos, orientadores, supervisores e demais servidores de
áreas afins e voltadas à realização das atividades educacionais durante o período de
fechamento das escolas.
AÇÃO

A Equipe da Secretaria esteve realizando juntamente
com Diretores e Coordenadores reuniões para o
repasse de informações voltadas às ações referentes à
execução e andamento das atividades não presenciais.

RESPONSÁVEIS

Equipe da SME, diretores, coordenadores, professores,
demais profissionais da educação.

DESCRIÇÃO

Orientações via whatsapp, e-mail, telefone, de forma
não presencial (online) por meio da Plataforma
AVAMEC, onde se sugeriu a Formação Continuada
oferecida pelo MEC, com Tema: Tempo de Aprender:
Práticas de Alfabetização.
Formação para uso do LRCOM – Livro Registro de
Classe Online, sugestões na produção dos
apostilamentos, bem como acompanhamento e suporte
contínuo durante a execução de todo o processo de
produção de material e preenchimento de LRCO.

PRAZO DA IMPLANTAÇÃO Implantado gradativamente sempre prestando suporte
quando solicitado pelos professores, simultaneamente
a realização das atividades de modo virtual, por meio
de contato telefônico, whatsapp, e-mail, entre outras
formas de comunicação respeitando-se o isolamento
social.
RECURSOS DEMANDADOS Recursos humanos e tecnológicos disponibilizados nas
escolas ou de cunho particular.
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6.11 Informações sobre as ações intersetoriais de atendimento aos alunos e a suas
famílias, envolvendo, sobretudo, as áreas da saúde e da assistência social e incluindo as
estratégias de articulação e cooperação entre os diversos Poderes e órgãos, além de
outras instâncias, como os conselhos escolares e organizações da sociedade civil.
AÇÃO

- levantamento das vulnerabilidades das famílias
- atendimento social e acesso aos serviços básicos da saúde

RESPONSÁVEIS

Escolas, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de
Educação e Agentes comunitários de saúde

DESCRIÇÃO

Garantir a aproximação dos profissionais e dos centros de
saúde às famílias, promovendo o acesso aos serviços básicos
possibilitando o estabelecimento de vínculos entre a equipe e
os usuários, bem como, viabilizar a continuidade do cuidado,
e ainda, aumentar, por meio da corresponsabilização da
atenção, a capacidade de resolutividade dos problemas de
saúde mais comuns, implicando melhores e maiores impacto
na situação de saúde local. Assistência Social como política
de proteção social supõe conhecer os riscos, as
vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como, os
recursos com que conta para enfrentar tais situações com
menor dano pessoal e social possível. Isto supõe conhecer os
riscos e as possibilidades de enfrentá-los.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

No decorrer do ano

RECURSOS
DEMANDADOS

Recursos humanos e financeiros
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6.12 Informações sobre o processo participativo da comunidade escolar e conselhos na
tomada de decisões quanto às ações empreendidas no período de isolamento, tais como
a definição do formato e dos conteúdos das atividades a distância, reorganização do
calendário escolar, plano de retomada das atividades presenciais e produção de material
didático.
AÇÃO

- Discussões para tomada de decisões e apoio para elaboração
de materiais.
- Alteração do Calendário Escolar;
- desenvolvimento de plano de retomada das atividades
presenciais e produção de material didático

RESPONSÁVEIS

Núcleo Regional de Educação, Secretaria Municipal de
Educação, Conselho Municipal de Educação, APMF,
Conselho Escolar, gestores escolares e professores

DESCRIÇÃO

As decisões tomadas pelo Conselho Municipal de Educação
(Decreto 110/2020) tais como atividades pedagógicas não
presenciais remotas por meio de apostilas onde os conteúdos
estarão sendo preparados de acordo com os PTDs de cada
professor, onde cada instituição realiza a entrega para os
estudantes por meio de cronograma e os alunos que não
conseguem retirar na escola o gestor e um professor realizam
a entrega das apostilas no domícilio para atingir 100% de
nossos alunos do rede municipal, assegurando assim o
alcance das competências e objetivos de aprendizagem
relacionadas a Proposta Curricular para todos os estudantes
durante esse período de restrições. Em junho conforme
Deliberação nº 02/2020 – CEE/PR se deu a oferta das
atividades não presenciais para a Educação Infantil 04 e 05
anos, conforme Decreto Municipal Nº 127/2020, onde até o
momento não havia esta autorização do CEE/PR. Também, A
secretaria de Educação, juntamente com Conselho Municipal
de Educação e Comissão Especial para Enfretamento da
Emergência em Saúde Publica decorrente do COVID-19, está
elaborando uma minuta referente ao Plano de Retomada das
Atividades Presenciais (Plano Pedagógico de Volta às
Aulas) e produção de material didático explicativo e
informativo referente ao retorno. Neste documento estará
descrito ações de acolhimento e reintegração social dos
professores, estudantes e suas famílias como forma de superar
os impactos psicológicos ao longo do período de isolamento
social, porém acontecerá de forma gradativa e será de acordo
com as normas do protocolo sanitário com prevenção e
segurança, reorganizando o espaço físico do ambiente escolar
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e oferecendo orientações permanentes aos alunos quanto aos
cuidados a serem tomados no contato com os colegas, de
acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias. Na
retomada das atividades presenciais será realizado uma
avaliação diagnóstica por meio da observação do
desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e
habilidades que se procurou desenvolver com as atividades
pedagógicas não presenciais para assim, conforme necessário
construir um plano de recuperação para garantir o
desenvolvimento pleno de cada estudante ao fim de seu
respectivo ano letivo. A reorganização do calendário escolar
será por meio da normativa do CNE obedecendo a carga
horária mínima de cada nível da educação prevista na LDB
em seus artigos 24 e 31 e nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para cada modalidade de ensino.
PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

Durante o período da pandemia e posteriormente observando
os mecanismos de controle de expansão do COVID-19
juntamente com os órgãos de saúde.

RECURSOS
DEMANDADOS

Humanos, físicos, financeiros e tecnológicos.

MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS
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6.13 Informações sobre os planos de ação e as estratégias de governo para o retorno
gradual dos estudantes às salas de aula, incluindo mecanismos de busca ativa,
protocolos e recomendações relativos aos cuidados sanitários e de higiene exigidos
pelos órgãos de saúde, bem como das orientações emitidas por conselhos ou comitês
especializados.
AÇÃO

O CME Conselho Municipal de Educação de Nova
Laranjeiras juntamente com o Comissão Especial para
Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública decorrente
do COVID – 19 (NOVO CORONAVIRUS) irá definir
estratégias e recomendações conforme Protocolos Sanitários
quanto ao retorno das aulas, criando-se protocolos a serem
adotados na alimentação, transporte e sala de aula.

RESPONSÁVEIS

O CME Conselho Municipal de Educação de Nova
Laranjeiras, Comissão Especial para Enfrentamento da
Emergência em Saúde Pública e SME.

DESCRIÇÃO

Traçando estratégias com formulação de um Plano
Pedagógico de Volta ás Aulas seguindo os protocolos e
recomendações relativas aos cuidados sanitários e de higiene
exigidos pelos órgãos da Saúde. Este grupo é formado por
diversos setores incluindo educação, saúde, Assistência
Social, Poder Executivo, Poder Legislativo, Conselho Tutelar,
APMFs, NRE, APAE entre outras representações. O qual
estará traçando orientações específicas prevendo a retomada
de forma progressiva dos estudantes, bem como, a aquisição
de equipamentos para aferir a temperatura, garantir o uso
obrigatório de máscaras por toda a comunidade escolar, uso
de álcool em gel e sabão, além de supervisor a existência de
espaços adequados para a constante higienização das mãos,
respeitando a limitação de espaços de modo a evitar
aglomerações. Tais protocolos sugere conter ainda a definição
de estratégias de atendimento e identificação de casos
sintomáticos entre os profissionais e estudantes que por
ventura venham a sentirem-se mal na Instituição de Ensino,
realizar encaminhamento para a área da saúde seguindo as
devidas recomendações.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

Será implantado progressivamente, realizando previsões para
o retorno das atividades presenciais.

RECURSOS
DEMANDADOS

Recursos humanos e financeiros, podendo ser incluídos
recursos provenientes do PDDE.
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6.14 Informações sobre as ações a serem implementadas para avaliação diagnóstica,
nivelamento das turmas e alunos e recuperação da aprendizagem, incluindo as
iniciativas que objetivam mitigar a defasagem de aprendizado gerada pelas dificuldades
de acesso dos alunos em situação de maior vulnerabilidade ao conteúdo disponibilizado
a distância.
AÇÃO

- elaboração de avaliação diagnóstica individual
- ações de nivelamento das turmas
- busca ativa

RESPONSÁVEIS

SEED (Secretaria de Estado da Educação do Paraná) Núcleo
Regional de Educação, Secretaria Municipal de Educação,
Conselho Municipal de Educação, APMF, Conselho Escolar,
gestores escolares e professores.

DESCRIÇÃO

A avaliação diagnóstica de cada estudante, aplicada logo após
a reabertura das aulas, será feita em forma de avaliação
individual aos educandos, para assim diagnosticar a
defasagem, elaborando ações de recuperação do conteúdo que
não foi aprendido durante o período de ensino à distância,
possibilitando ter uma visão global, com foco na
aprendizagem dos alunos e nas suas dificuldades. Isso
facilitará a organização de programas de recuperação e as
reposições necessárias, verificar o nível de aprendizado real
dos alunos, acompanhar a aprendizagem das turmas e do
aluno de forma individualizada e fornecer indicadores para
que a escola possa traçar seu Plano de Ação de Nivelamento,
de modo a garantir a aprendizagem de todos, no transcorrer
do ano letivo em curso ou no ano seguinte, porem isso
dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação.

PRAZO DA
IMPLANTAÇÃO

Já está em andamento

RECURSOS
DEMANDADOS

Humanos e financeiros
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6.15 Informações sobre as ações de acolhimento dos alunos a fim de minimizar os
efeitos psicológicos decorrentes do isolamento.
AÇÃO

Formações, palestras, vídeos e elaboração de materiais de
apoio.

RESPONSÁVEIS

Secretaria Municipal da Educação em intersetorialidade com
a Secretaria Municipal da Saúde e a Secretaria Municipal de
Assistência Social.

DESCRIÇÃO

Elaboração de protocolos que guiem as intervenções de
acolhimento emocional dos alunos, a serem feitas com o
apoio de profissionais de outras áreas.
Realização de formações e capacitações aos profissionais da
educação para identificação de possíveis traumas, ou abusos
que ocorreram durante o distanciamento social, e acolhimento
dos alunos que desenvolveram Síndrome do Estresse PósTraumático, com o apoio de profissionais de outras áreas.
Matérias e vídeos de orientações, suportes e informações
psicológicas, referente ao convívio familiar, conflitos,
distúrbios psicológicos acarretados e agravados pelo
isolamento social neste período de pandemia, direcionado a
familiares de alunos.
Identificação e acolhimento de crianças em vulnerabilidade
social, com apoio de profissionais de outras áreas.
Realização de oficinas e formações
psicólogos.

frequentes com

PRAZO
DA Durante e após o período de pandemia de Covid-19.
IMPLANTAÇÃO
RECURSOS
DEMANDADOS

Recursos Humanos e Físicos.

