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1. APRESENTAÇÃO  

A  retomada  gradual  das  atividades  pedagógicas  presenciais  requer

planejamento  detalhado,  sistematizado  e  articulado  com  todos  os  partícipes  do

processo educacional, validado pela Comissão Local de Prevenção ao coronavírus e

aprovado  pelo  Conselho  Diretor  (CONDIR)  de  cada  Campus.  Este  processo  de

retorno demanda alguns cuidados, mudanças de rotina e uma reconfiguração dos

espaços e tempos de aprendizagens, considerando, sobretudo, a preservação da

vida  e  a  segurança  de  toda  a  comunidade  escolar  e  o  direito  fundamental  à

educação. 

Neste sentido, fundamentados nos documentos orientadores do Ministério

da  Educação  -  MEC,  na  portaria  nº  3.350/2021,  de  10  de  agosto  de  2021,  na

Instrução  Normativa  nº  90  de  28  de  setembro  de  2021  e  outros  documentos

institucionais, o Comitê de Crise Local do Campus  São João dos Patos delineou

este  que  traz  orientações  quanto  ao  protocolo  de  biossegurança  e  gestão

pedagógica  para  a  implementação  do  processo  de  retorno  gradual  às  aulas

presenciais.  Este  documento  está  estruturado  considerando  as  4  fases  para  a

retomada gradual das atividades presenciais, quais sejam: 

1ª  Fase  (Atividades  Pedagógicas  totalmente  não  Presenciais  -

APNP):  As Atividades Pedagógicas ocorrem totalmente de forma remota.

2ª  Fase  (Início  Gradual  da  Retomada  Presencial):  As  Atividades

Pedagógicas ocorrem de forma prioritariamente on-line, com autorização

de Atividades Presenciais.  É a fase que contempla o início do retorno

gradual  às  atividades  Pedagógicas  Presenciais  para  os  servidores  e

estudantes. 

3ª  Fase (Regime de oferta  mista  das Atividades  Pedagógicas):  As

Atividades Pedagógicas ocorrem de forma não presencial  e presencial,

com  percentuais  definidos  no  Campus.  É  a  fase  que  contempla  a

realização  de  Atividades  Pedagógicas  Não  Presenciais  em alternância

com Atividades Pedagógicas Presenciais. 

4ª  Fase  (Retomada  completa  das  Atividades  Pedagógicas

Presenciais):  As  Atividades  Pedagógicas  ocorrem  de  forma  100%
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presencial, com exceção de autorização de Atividades não presenciais.

No primeiro semestre letivo de 2021 o IFMA Campus  São João dos Patos

encontrava-se  na  2ª  fase,  e  a  implementação  das  demais  fases  de  retorno

continuarão sendo realizadas observando os indicadores de saúde para controle da

pandemia do novo coronavírus (Covid-19), bem como as condições estruturais do

Campus para  atendimento  ao  protocolo  de  biossegurança e  o  bem-estar  físico,

mental e social da comunidade acadêmica. 

2. DIAGNÓSTICO

Descreve-se a seguir um panorama da estrutura física do Campus com as

informações  e  dados  importantes  referentes  aos  indicadores  e  procedimentos  a

serem considerados no processo de retorno gradual às atividades presenciais. 

2.1 Da infraestrutura física do Campus

O Campus São João dos Patos dispõe de 10 (dez) salas de aula, 08 (oito)

laboratórios, 01(um) espaço destinado à implantação da  Fábrica de Inovações,01

(uma) biblioteca, 01(um) auditório e (01) uma área de vivência, além de 12 (doze)

salas administrativas e (01) uma sala de professores.  

As salas de aula, considerando o distanciamento de 1m e 1,5m entre as

cadeiras, recomendado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 1.565 de 18 de junho

de 2020 e Manual de Biossegurança do IFMA (2021), apresentam a capacidade de

organização de 20 alunos por sala.   As cadeiras que não poderão ser utilizadas

serão sinalizadas ou retiradas do ambiente.  

Figura 1 - Espaço físico das salas de aula- transversal direita da sala
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Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021)

Figura 2- Vista 2- transversal esquerda da sala

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021)

Figura 3- Vista frontal da sala

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021)

7



Objetivando realizar a diagramação geométrica das salas de aula, tomamos por base a

estrutura física da sala 1, ilustrada nas Figuras 1, 2 e 3 acima, e representada diagramada na

figura 4 (abaixo).

Durante os turnos matutino e vespertino serão utilizadas diariamente 08 salas

de aula, respeitando-se a capacidade de ocupação de cada ambiente, conforme plano

de contingenciamento elaborado por este Campus.  A biblioteca do campus possui

protocolo específico, com orientações aos servidores e discentes, conforme a seção

3.7. 

Para o uso dos laboratórios, os professores e técnicos de laboratórios irão

orientar  os  usuários,  tomando como referência  o  plano de  contingenciamento  do

Campus e o protocolo sanitário do IFMA, conforme seção 3. 4.

Figura 4- Diagramação Geométrica das salas de aula

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021)

Considerando todos os protocolos de biossegurança, o auditório do Campus

comporta 40 (quarenta) pessoas sentadas alternando duas cadeiras, além de manter

um distanciamento adequado para os palestrantes, professores e outros profissionais
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que estiverem realizando ações nesse espaço.

Figura 5 - Auditório 

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021)

A  área  de  refeitório  do  Campus  possui  mesas  que  serão  sinalizadas

respeitando-se  as  regras  de  distanciamento  físico  e  alternância  nos  horários  de

intervalos dos alunos. 

 Os insumos necessários ao atendimento presencial serão adquiridos através de

dispensa e do Almoxarifado Virtual do IFMA. A relação dos insumos para atendimento

ao protocolo sanitário encontra-se no APÊNDICE A. 

2.2 Dos servidores e estudantes em situação de risco e o índice de 

imunização 

Para diagnóstico da situação de imunização e das condições de saúde

dos  discentes  e  servidores,  foram realizadas  duas pesquisas,  via  formulário

eletrônico. Da primeira (A), realizada entre 23 e 27 de agosto de 2021, obtiveram-se

dados de 329 discentes e 45 servidores. Da segunda (B) realizada entre os dias 29

e 30 de setembro de 2021. Dessa pesquisa obteve-se resposta de 396 discentes e

71 servidores. Vale ressaltar que a pesquisa B fora realizada com o objetivo de

atualizar  dados  sobre  a  segunda  dose  da  vacinação,  uma vez  que  na  primeira

coleta, os dados ainda encontravam-se baixos.

Considerando dados levantados na pesquisa (A), no que tange à situação de

risco e imunização, obteve-se os seguintes resultados: 
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●  87,8% dos discentes declararam não pertencer a nenhum grupo de risco,

representando um total absoluto de 329 discentes. 

●  Dos servidores 71,1% declararam não pertencer a nenhum grupo de risco. 

● Quanto  à  situação  de  imunização,  atualizada  pela  pesquisa  B  dos  71

servidores  que  responderam  ao  questionário,  destaca-se  que  86,8%  já

estavam com a vacinação completa, e os demais (8%) com a primeira dose

administrada, conforme Figura 3 abaixo.  

Figura 06 – Situação atual de imunização dos servidores  

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021).

Considerando que a pesquisa A apontou que 76% dos estudantes já havia

tomado a primeira dose e que 7,3% já havia tomado a 2ª dose ainda em agosto de

2021, foi-se necessário atualizar os dados da vacinação para verificação junto aos

critérios de abertura do campus. Na segunda coleta, descrita da figura 08, destaca-se

que atualmente 23,3% estão com a vacinação completa  e conforme figura 06, ainda

permanecem 76,2% com a primeira dose administrada. 

Figura 07 – Situação atual de imunização dos discentes (pesquisa A)
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Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021).

Figura 08 – Situação atual de imunização dos discentes 

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021). 

Conforme  os  indicadores,  solicitou-se  ainda  que  os  estudantes  e

servidores informassem a data de previsão da 2ª dose de vacinação. Nesse

sentido,  22,7% dos alunos informaram que tomaram apenas a 1ª  dose e

estarão até  o dia  31/10/2021 imunizados com a 2ª,  passando a  atingir  o

percentual de 46,3% dos alunos vacinados com a 2ª dose. Por outro lado,

8,3% dos servidores estarão vacinados até o final  do mês de outubro de

2021, passando a 94,7% de imunização com a 2ª dose. 
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2.2.1 Da autodeclaração e comprovação de situação em grupo de 

risco 

Os discentes pertencentes a um grupo de risco para a COVID-19 deverão

enviar para o email  cae.sjpatos@ifma.edu.br a autodeclaração de pertencimento a

grupo de risco (ANEXO A), com as devidas comprovações. A declaração precisa ser

devidamente assinada pelos responsáveis legais, no caso dos alunos menores de

idade, e pelo próprio aluno com idade igual ou superior a 18 anos. O setor médico

informará à parte interessada e ao setor  pedagógico quanto ao deferimento das

comprovações.

Os servidores pertencentes a um grupo de risco deverão encaminhar para

o e-mail institucional da chefia imediata, resguardadas as informações pessoais e

sigilosas conforme a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME N° 90/2021.

2.3 Dos estudantes que não estão acompanhando as Atividades Não 

Presenciais (APNP’s) 

Diante  das  dificuldades  decorrentes  da  pandemia,  muitos  discentes

tiveram dificuldades  em acompanhar  as  atividades  pedagógicas  não  presenciais,

entretanto,  foi  e  continua  sendo  realizado  o  acompanhamento  pedagógico  das

frequências  e desempenho dos estudantes,  bem como oferecido  apoio  de cunho

pedagógico, assistencial e psicológico junto ao segmento discente com o objetivo de

minimizar  as   dificuldades  e  desafios  impostos  pela  pandemia.  As  atividades

pedagógicas não presenciais foram organizadas e disponíveis no site do Campus

São  João  dos  Patos,  conforme  endereço:  https://sjpatos.ifma.edu.br/atividades-

pedagogicas-nao-presenciais-campus-sao-joao-dos-patos/.

Nos semestres 2021.1, foram identificados um percentual médio de 30%

dos estudantes com dificuldades em acompanhar as atividades pedagógicas não

presenciais.  Para  este  grupo  serão  desenvolvidas  estratégias  diversas  de

recuperação da aprendizagem para que retornem às atividades acadêmicas.

12



2.4 Do impacto do retorno gradual na carga horária dos docentes 

O retorno gradual à presencialidade, considerando a implementação da

fase 3, foi pensado com o objetivo de garantir o cumprimento de uma carga horária

mínima presencial em todos os componentes curriculares, alternando atividades de

ensino presencial com o formato síncrono (transmissão online da aula presencial), e

atividades  assíncronas,  respeitando-se  os  limites  de  carga  horária  máxima  de

trabalho  dos  docentes  e  assegurando  direitos  essenciais  de  aprendizagem  aos

educandos.  

O horário de aula  será organizado atendendo ao tempo de aula previsto em

cada projeto de curso, bem como a contabilidade de aulas por turno, considerando

os espaços físicos e o número de alunos em cada nível e modalidade.

As  orientações  específicas  sobre  as  estratégias  adotadas  para  o  retorno

gradual deverão ser apresentadas pelo Departamento de Ensino.

3 PROTOCOLO SANITÁRIO 

Apresentam-se nesta seção as orientações gerais relativas ao protocolo

sanitário  a  serem  observadas  no  processo  de  retorno  à  presencialidade,  com

estratégias  de  prevenção  diárias  no  sentido  de  garantir  a  integridade  física  da

comunidade acadêmica.

3.1 Orientações gerais à comunidade institucional, prestadores de serviços e 

visitantes 

Todos  os  estudantes,  servidores,  prestadores  de  serviços  e  visitantes

devem: 

● Manter distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas; 

● Realizar higienização constante das mãos com álcool em gel ou água e

sabão; 

● Utilizar,  obrigatoriamente,  dentro  do  Campus,  máscaras  (caseiras,

cirúrgicas, ou PFF2) e realizar trocas a cada três horas ou em caso da

máscara apresentar umidade ou sujeira aparente; 
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● Praticar  medidas  de  etiqueta  respiratória  ao  tossir  ou  espirrar,  tais

como:  cobrir nariz e boca com lenço descartável ou com a curvatura do

cotovelo;  

● Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;  

● Evitar a circulação desnecessária nas salas/setores do Campus;  

● Evitar abraços, beijos e apertos de mãos ou qualquer contato físico; 

● Caso tenha sintomas gripais, desconfortos respiratórios, como cansaço

e dispneia, e/ou febre acima de 37.8°C, procurar um serviço de saúde

antes  de  se  apresentar  para  as  atividades  presenciais  e  seguir  as

recomendações médicas;  

● Evitar  compartilhamento  de  copos,  vasilhas,  colheres,  alimentos  e

objetos de uso pessoal, como canetas, lápis, borracha, grampeadores e

outros.  Sendo  cada  pessoa  responsável  por  levar  e  cuidar  da

higienização de seus materiais pessoais; 

● Guardar bolsas e demais pertences em local apropriado e, sempre que

possível, desinfetá-los antes de acondicioná-los; 

● Aplicar todas as medidas de segurança no seu trajeto de casa para a

instituição. Lembrar-se de utilizar máscaras nos transportes públicos e

dar preferência por manter as janelas abertas, favorecendo a circulação

do ar e higienizar as mãos ao entrar e ao sair do veículo.

3.2 Recomendações para a entrada no Campus 

● Faz-se  necessária  a  entrada  de  um  aluno/servidor  por  vez  ao  Campus,

mantendo o devido distanciamento dentro e fora deste (1,5m). Deverá haverá

demarcação na entrada do prédio com o correto distanciamento; 

● É  obrigatório  o  uso  de  máscaras  caseiras,  descartáveis  ou  PFF2  para  a

entrada no Campus.

● Na entrada, será disponibilizado álcool em gel ou lavatório com água e sabão

para a higienização das mãos antes de adentrar ao Campus; 

● Estará disponível também um tapete sanitizante umedecido com hipoclorito

de sódio para a higienização de sapatos; 

● Será aferida a temperatura corporal de toda pessoa que adentrar ao Campus,
14



com termômetro infravermelho. Se alguém apresentar estado febril deverá ser

acionada  a  equipe  do  setor  médico  para  fazer  as  devidas  orientações

(APÊNDICE B); 

Observação:  Orientamos  que  mesmo  os  servidores  que  precisam  usar  o

estacionamento, possam passar pela triagem na entrada do Campus, para haver o

controle das medidas acima. 

3.3 Recomendações para o uso das salas de aula e auditório 

Quadro 1 - Capacidade recomendada para as salas de aula e auditório 

AMBIENTES CAPACIDADE

SALAS DE AULA 20 assentos

AUDITÓRIO 40 assentos

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021).

No  que  se  refere  às  salas  de  aula  e  ao  auditório,  considerando  a

capacidade definida no Quadro 1 acima, recomenda-se que:  

● As salas de aulas devem estar com as cadeiras posicionadas distantes

umas das outras, seguindo o distanciamento entre 1,0m (um metro) e

1,5 m (um metro e meio) entre elas, conforme entendimento do Manual

de  Biossegurança  do  IFMA  (2021)  e  do  Ministério  da  Saúde  nº

1.565/2020;

● Devem  ser  disponibilizados  álcool  70%  líquido  e  papel  toalha  para

higienização de materiais compartilhados entre os professores, como a

mesa, cadeira e lousa; 

● As cadeiras que não puderem ser utilizadas pelos estudantes, estarão

sinalizadas/bloqueadas,  não  sendo  permitida  a  sua  utilização  nem

como apoio para objetos pessoais; 

● Deve-se orientar que os alunos evitem a troca de objetos e o contato

direto com os colegas e professores; 

● Evitar a troca de lugares no turno das aulas. Cada estudante deverá
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permanecer no seu assento; 

● Todos devem permanecer de máscaras, fazendo a troca a cada três

horas, sempre que apresentarem sujidade ou umidade. 

● O ambiente da sala de aula deve estar limpo e arejado para aumentar a

circulação de ar. O uso da central de ar deve ser evitado, sempre que

possível; 

● O compartilhamento de materiais impressos e livros deve ser evitado,

caso  necessário,  o  professor  deve  entregá-los  para  cada  discente,

individualmente; 

● No horário do intervalo ou de saída, o professor poderá orientar quanto

à saída individual dos alunos, um por vez, os que estão mais próximos

da porta de saída, para evitar sair em aglomeração.

3.4 Recomendações para o uso dos laboratórios 

Conforme realização de medição e análise da capacidade de cada cômodo 

do Campus, realizada pela Coordenadoria de Atendimento ao Estudante, através do 

núcleo de saúde, disponibilizamos a capacidade de ocupação dos laboratórios. 

Quadro 2 - Capacidade recomendada para os laboratórios

N LABORATÓRIO OCUPAÇÃO

01 Laboratório 01  08 alunos

02 Laboratório 02 15 alunos

03 Laboratório 03  20 alunos

04 Laboratório de Biologia 06 alunos

05 Laboratório de Química 05 alunos

06 Laboratório de Física 06 alunos

07 Laboratório de Alimentos 12 alunos

08 Laboratório de Vestuário 09 alunos

Fonte: IFMA – Campus  São João dos Patos(2021)
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Considerando as capacidades definidas no Quadro 2 acima, recomenda

se que:  

● Deve-se  respeitar  a  capacidade  máxima  de  alunos  dentro  de  cada

laboratório, sendo permitida além dessa capacidade, a presença de um

professor e um técnico de laboratório, apenas; 

● Uso obrigatório de máscaras; 

● O  ambiente  deve  estar  arejado  para  a  melhor  circulação  do  ar,

evitando o uso da central de ar, se possível; 

● Deve-se evitar o compartilhamento de objetos; 

● Nos casos em que haja necessidade de compartilhamento de material

entre os estudantes, deve-se haver o uso de luvas realizando o correto

descarte das mesmas depois; 

● Os alunos e professores devem usar todos os EPI’s recomendados em

cada laboratório; 

● Os professores e técnicos responsáveis por cada laboratório deverão

elaborar orientações específicas de uso desses espaços, conforme as

particularidades dos mesmos, se houver necessidade; 

● As  orientações  do  item acima  deverão  ser  publicizadas  a  todos  os

estudantes que utilizam o laboratório. 

● Os  estudantes  e  servidores  que  utilizarem  os  laboratórios  deverão

higienizar  os  materiais  utilizados  antes  e  após  o  uso,  seguindo  as

recomendações específicas;

● Os materiais  de higienização específicos deverão ser  disponibilizados

nos laboratórios.

3.5 Recomendações para a área de vivência/lanchonete/cantina

● O acesso ao espaço da cantina só será permitido, com uso de máscaras;

● Controlar o fluxo de entrada ou permanência para evitar aglomerações,

atentando-se para o distanciamento mínimo recomendado (1,5m);

● Oferecer dispensadores de álcool em gel;

● Vetar o uso de bebedouros com torneiras que permitam o contato direto

com a boca, estes devem ser removidos ou lacrados; 

● Os bebedouros deverão ser utilizados apenas com copos ou garrafas
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individuais,  que não devem ser compartilhados. A higienização pelos

colaboradores  da  Instituição  obedecerá  a  horários  e  procedimentos

predeterminados. 

● Será  disponibilizado  dispensers  de  álcool  em gel  70% e  fixados  em

locais de fácil visualização e acesso.

3.6 Recomendações para o uso dos banheiros dos alunos  

● Deverá  adentrar  aos  banheiros  até  no  máximo  01 (um)  aluno  por  vez

(capacidade máxima),  conforme número de divisórias sanitárias,  fazendo a

correta lavagem das mãos antes e depois de utilizá-lo; 

● Haverá um dispensador/totem de álcool em gel do lado de fora do banheiro,

próximo à porta, para higienização das mãos após tocar a maçaneta.  

Observação: Quanto ao uso dos vestiários dos alunos, deverá se organizar o fluxo

para  um aluno  por  vez,  evitando  aglomerações  na  entrada  do  mesmo  (o  chão

deverá  ser demarcado com o distanciamento mínimo na entrada do vestiário). A

equipe de  limpeza deverá  vistoriar  e  higienizar  constantemente  os  banheiros  e

vestiários, com  atenção para a reposição de sabão/sabonete, papel toalha e papel

higiênico.

3.7 Recomendações para o uso da biblioteca 

A biblioteca do campus possui protocolo específico, com informações para

os discentes e servidores que atuam no setor. 

 Ao entrar no setor

●  Higienizar as mãos com álcool em gel 70%. (A existência de dispenser, na

entrada da Biblioteca é obrigatória);

● O uso de máscaras é obrigatório para adentrar o espaço da Biblioteca. Utilizar

máscaras descartáveis ou de tecido, permanecer por até 2h, caso fique úmida

antes desse período, realize a troca.

● Todos os funcionários da Biblioteca deverão utilizar  os  EPIs  recomendados

pelas autoridades de saúde;
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● Manter  o  distanciamento  dos  servidores  e  demais  usuários,  por  no  mínimo

1,5m (um metro e meio);

● Guardar  bolsas  e  demais  pertences,  em local  apropriado  para  esse  fim,  e

sempre que possível desinfete-os antes de acondicioná-los;

Ao utilizar mesas, manter distanciamento seguro uns dos outros, sendo 

permitido apenas um usuário por mesa.

Figura 05- Biblioteca do Campus São João dos Patos

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021)

Quadro 3 – Capacidade recomendada para a biblioteca 

AMBIENTE CAPACIDADE

BIBLIOTECA 13 alunos, uma pessoas em cada 
mesa, sinalizando as demais cadeiras.

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021).

 Durante os serviços de atendimento ao usuário

●  Recepcionar  o  usuário  cordialmente,  respeitando  a  distância  de  1,5m (um

metro e meio) entre os usuários;

●  Orientar o usuário a respeitar a sinalização de distanciamento demarcada para

ser atendido, quando necessário;

●  Orientar os usuários quanto a demarcação dos espaços que ele poderá utilizar

no ambiente da Biblioteca;
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● Orientar sobre a permanência do número limitado de pessoas no ambiente da

biblioteca, caso a lotação seja atingida, pedir que aguarde sua vez do lado de

fora.

●  O  acesso  ao  acervo  deverá  ser  controlado,  permitindo  somente  que  os

funcionários façam a busca das obras;

● Caso não seja possível manter o acervo fechado, deverá ser fornecido material

de  proteção  individual  aos  usuários,  como  álcool  em  gel  70%,  máscaras

descartáveis, luvas e sapatilhas para adentrar o acervo da Biblioteca;

● Ao realizar o empréstimo domiciliar, orientar o usuário a adotar procedimentos

de  higienização  das  mãos,  antes  e  após  utilizar  os  materiais  tomados  de

empréstimo,

●  Acesso a sala de estudos individuais ou outros espaços coletivos da Biblioteca

deverão ser limitados ou fechados.

● Acesso  aos  computadores,  deverão  ser  por  tempo  controlado,  por

agendamento prévio, obedecendo as regras de distanciamento, e permitindo

apenas 1 pessoa em cada estação.

Os serviços de atendimento ao público poderão ser reduzidos, alterados ou

suspensos de acordo com a necessidade da Biblioteca.

Condutas internas de higiene quando da devolução dos livros

● Separar um espaço para alocação dos materiais devolvidos, podendo ser uma

estante,  caixa,  um carrinho ou mesmo uma mesa,  onde deverão cumprir  o

isolamento de 14 dias;

● Sempre receber os livros em devolução utilizando luvas;

●  Higienizar as mãos após receber e alocar o livro em estante separada;

 Condutas internas diárias de higiene (servidores)

● Limpeza  diária  da  Biblioteca  pela  equipe  de  higienização,  atuando  na

desinfecção  das  mesas,  cadeiras,  computadores,  armários  guarda-volumes

(quando forem utilizados), balcões, portas, maçanetas, estantes, etc., utilizando

a solução de 25% de hipoclorito de sódio (água sanitária) para cada 1L de água

limpa ou uso do álcool líquido 70%, seguindo as recomendações necessárias e
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tendo o devido cuidado com os equipamentos e superfícies onde poderão ser

usados esses produtos;

● O próprio servidor deverá higienizar sua estação de trabalho e equipamento

utilizados, no decorrer do dia;

● Usar EPIs ao decorrer do expediente de trabalho e manter os devidos cuidados

com o próprio corpo;

●  As máscaras descartáveis deverão ter um local seguro para o descarte, se

possível, deverão ser colocadas dentro de um saco plástico antes de realizar o

descarte fora do ambiente da Biblioteca;

●  Não se deve jogar a máscara nas lixeiras, dentro da Biblioteca;

●  Lavar as mãos com água e sabão com frequência, e fazer uso de álcool em gel

70% a cada atendimento ao usuário;

●  Manter o ambiente da Biblioteca arejado (janelas e portas abertas, sempre que

possível, evitando uso prolongado do ar-condicionado).

Sugere-se  os  seguintes  roteiros,  ar-condicionado  desligado  e  janelas  e

portas abertas nos seguintes horários: de 8h às 10h, 13h às 14h, 16h às 18h e 20h às

22h.

 Recomendações gerais preventivas

● Instalar contenção para recepção de usuários no balcão de atendimento, de

forma a garantir o distanciamento do servidor e usuários, bem como controlar o

acesso ao acervo; poderá ser uma barreira de acrílico, uma fita zebrada, uma

parede de papel filme, dentre outros.

● Suspensão do recebimento de doações de livros,  em virtude dos riscos de

contaminação;

● Suspender  quaisquer  atividades  que  estimulem  o  encontro  presencial  e  a

aglomeração  de  pessoas  no  ambiente  da  biblioteca  (tais  como  oficinas,

palestras, seminários, reuniões e afins);

● Não adentrar ao espaço da Biblioteca quando apresentar sintomas de gripe ou

resfriado, tanto servidor quanto demais usuários; informar ao setor médico e a

seus superiores;
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● Álcool em gel deverá ser fornecido na entrada da Biblioteca e no balcão de

atendimento;

●  Considerar  a  remoção  ou  deslocamento  de  móveis  para  garantir  o

distanciamento das pessoas, como cabines individuais, cabines de acesso aos

computadores e mesa de estudo.

●  Em caso  de  recebimento  de  materiais  por  compra,  seguir  o  protocolo  de

isolamento de 5 dias ou mais;

● Permanecer com atendimento virtual ativo, utilizando os recursos como: e-mail

institucional e redes sociais da Biblioteca.

 As  medidas  elencadas  neste  protocolo,  poderão  ser  alteradas  ou

suspensas, a depender do cenário da situação de pandemia.

Os casos que não estão previstos neste protocolo, serão resolvidos pela

Administração da Biblioteca e/ou Comitê  Local  de  Crise  para  o Enfrentamento ao

Coronavírus (COVID-19), em comum acordo, quando pertinente.

3.8 Recomendações para os setores administrativos 

● Deve-se  haver  diminuição  do  número  de  reuniões  e  contato  próximo  de

servidores,  dando-se  preferência  às  videoconferências,  contatos  por  e-mail

(Quadro 4), hangouts, ou aplicativos de mensagens, para assim evitar o risco

de exposição e contaminação entre os servidores; 

● Para os setores administrativos que contam com o atendimento ao público, se

possível,  abrir  canal  de  comunicação  on-line  (e-mail,  telefone,  site  entre

outros) para atender às possíveis demandas. Caso o atendimento necessite

ser presencial, o setor deverá atentar-se para o fluxo de pessoas, impedindo

aglomerações e filas; 

● Orienta-se  que,  após  cada  atendimento,  seja  realizada  a  higienização  das

mãos, mesa e cadeiras de atendimento aos usuários; 

● Cada servidor deverá fazer a limpeza do seu ambiente de trabalho ao longo do

dia, atentando-se para a mesa, computador, mouse e teclado;

● Quanto ao uso dos banheiros administrativos, orienta-se que entre um servidor

por  vez,  para  evitar  mais  de  uma  pessoa  dentro  desse  espaço,  sempre

higienizando as mãos antes e após a saída;

● O recebimento de documentação que venha a ser solicitado pelo setor deverá
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ocorrer prioritariamente em formato digital;  

● Para o setor de protocolo, recepção, CAE e outros que recebem documentos

físicos e malotes, deve-se adotar a seguinte conduta: 

a. Reservar um local apropriado para os documentos recebidos; 

b.  Higienizar  as  mãos  antes  e  depois  do  recebimento  dos  documentos

físicos; c. Acomodar a documentação no local reservado; 

d. Deixá-los separados por 24 horas, e somente após isto manuseá-los, de

preferência com luvas, máscara e óculos de proteção ou protetor facial.  

Observação:  Não  se  deve  usar  luvas  durante  todo  o  período  de

atendimento, por serem consideradas um material contaminante. A correta lavagem

das mãos é sempre a escolha mais eficaz. Atentar-se à portaria 2.934 de 10 de

julho de 2020, que trata das diretrizes sanitárias, especificando protocolos para cada

setor administrativo individualmente.  

Quadro 4 - Endereços eletrônicos e contatos dos setores administrativos 

SETOR E-MAIL

DDE dde.sjpatos@ifma.edu.br

 SETOR 

PEDAGÓGICO 

pedagogico.sjpatos@ifma.edu.br 

CAE cae.sjpatos@ifma.edu.br 

DRCA drca.sjpatos@ifma.edu.br

PROTOCOLO protocolo.sjpatos@ifma.edu.br

CTIC ctic.sjpatos@ifma.edu.br

NAPNE napne.sjpatos@ifma.edu.br

CLCC clcc.sjpatos@ifma.edu.br

DERI deri.sjpatos@ifma.edu.br

BIBLIOTECA biblioteca.sjpatos@ifma.edu.br
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DEPARTAMENTO DE

ENSINO - DE

de.sjpatos@ifma.edu.br

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021).

3.9 Recomendações para o uso dos veículos institucionais 

● Os veículos institucionais deverão ser higienizados após cada utilização; 

● Os  motoristas  deverão  higienizar,  regularmente,  os  assentos,  maçanetas,

volantes  e  demais  superfícies  do  interior  do  veículo  que  são  com  mais

frequência tocados pelos usuários; 

● Será obrigatório o uso de máscaras pelos motoristas e pelos usuários dos

veículos institucionais durante todo o percurso; 

● Os veículos institucionais deverão ser utilizados com, no máximo, metade de

sua capacidade;

● Sempre que possível, as janelas dos veículos devem ser mantidas abertas; 

● Para o uso do ônibus, servem as mesmas orientações acima, sendo permitida

até 50% da capacidade total, utilizando-se as poltronas de forma intercalada; 

● A execução de atividades externas deve ser devidamente avaliadas sendo

executada  somente  quando  houver  real  necessidade,  a  fim  de  evitar

exposição de alunos e servidores. 

3.10 Definições de casos suspeitos e confirmados de COVID-19

3.10.1 Caso confirmado de COVID-19 

a) Indivíduo com exame laboratorial confirmando a COVID-19 e confirmação

clínica;  

b)  Indivíduo  com síndrome  gripal  ou  Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave

(SRAG), o qual não foi possível investigação laboratorial específica, e que

tenha histórico de contato com caso confirmado laboratorialmente para a

COVID-19 nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas. 

24



3.10.2 Caso suspeito 

a) Indivíduo que apresente quadro respiratório agudo com um ou mais dos

sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, dores

musculares,  cansaço  ou  fadiga,  congestão  nasal,  perda  do  olfato  ou

paladar e diarreia. 

3.10.3 Contactante de caso confirmado 

Indivíduo  assintomático  que  teve  contato  com um caso  confirmado  da

COVID-19, entre 2 dias antes e (até)14 dias após o início dos sinais ou sintomas ou

da confirmação laboratorial, em uma das situações:  

a) Ter contato durante mais de 15 minutos a menos de 1 metro de distância;

b) Ter um contato físico direto (por exemplo, abraçando e/ou apertando as mãos)

com um caso suspeito ou confirmado; 

c) Permanecer a menos de 1 metro de distância durante transporte; 

d) Compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; 

e) Ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da

COVID-19,  ou trabalhador  de  laboratório  que manipule  amostras de um caso da

COVID-19 sem a proteção recomendada; 

f) Todos que tiverem contato presencial com um caso confirmado na mesma sala de

aula, no tempo regular de aulas.  

3.11 Conduta e critérios para suspensão das aulas e atividades presenciais 

Caso  1:  Havendo  um  caso  suspeito  de  COVID-19  numa  turma  ou  setor,  as

aulas/atividades presenciais daquela turma/setor devem ser suspensas durante sete

dias. Se o caso for confirmado, as aulas devem ser suspensas durante 14 dias; 

Caso 2: Havendo mais de um caso confirmado de COVID-19 simultaneamente ou

consecutivamente em três turmas/setores, as aulas de todas as turmas e atividades

presenciais administrativas do Campus devem ser suspensas durante 14 dias. 

Caso 3:  Se o aluno/servidor/terceirizado for o  contactante de caso confirmado,

este  deverá  se  ausentar  das  atividades  presenciais,  cumprindo  todas  as

recomendações de isolamento por 7 dias, podendo retornar se não tiver apresentado
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sintomas e/ou com resultado de teste negativo para COVID-19. 

Caso  4:  Na  ocorrência  de  um  docente  confirmado  para  Covid-19  que  tenha

ministrado aula para uma ou mais turmas (nas 48h antes do início dos sintomas, ou

da  confirmação  laboratorial  ou  clínica),  o  Campus  deverá  suspender  as  aulas

presenciais das turmas que tiveram contato com o docente confirmado para COVID-

19, por 14 dias.  

Observação:  Em caso  de  ocorrência  de  casos  de  COVID-19,  deve  ser  feita  a

sanitização completa do ambiente, atentando-se para pisos, mobiliários e paredes.

Tais  medidas  servirão  para  a  identificação  precoce,  o  isolamento  e  o

monitoramento  de  casos  de  Covid-19  e  seus  contatos  próximos,  no  âmbito  da

retomada das aulas presenciais.  É de fundamental  importância a interrupção da

cadeia  de  transmissão  o  mais  breve  possível,  para  evitar  que  pessoas  com

sintomas,  e/ou  que  tiveram  contato  próximo  com  quem  apresentou  sintomas,

frequentem a escola. 

3.12 Critérios para a suspensão do isolamento (conforme nota técnica

GVIMS/GGTES/ANVISA N° 07/2020) 

Indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) - leve a moderado - suspeita ou

com  confirmação  por  qualquer  critério:  pelo  menos  10  dias  desde  o  início  dos

sintomas e pelo menos 24 horas sem febre (sem uso de antitérmicos) e remissão dos

sintomas respiratórios; 

Indivíduos  com  quadro  de  Síndrome  Respiratória  Aguda  Grave  (SRAG)  -

grave/crítico ou gravemente imunossuprimidos: pelo menos 20 dias desde o início

dos sintomas e pelo menos 24 horas sem febre (sem uso de antitérmicos) e remissão

dos sintomas respiratórios e mediante alta do médico assistente;

Indivíduos assintomáticos não gravemente imunossuprimidos:  pelo menos 10

dias após a data de coleta do primeiro teste RT-PCR positivo;  

Indivíduos assintomáticos gravemente imunossuprimidos: pelo menos 20 dias

após a data de coleta do primeiro teste RT-PCR positivo. 
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3.13 Em casos de sintomas compatíveis com COVID-19 

a) Os estudantes deverão comunicar ao setor médico ou comitê de crise do

Campus, por e-mail: cae.sjpatos@ifma.edu.br 

b) Os servidores (técnicos administrativos e docentes) devem comunicar à sua

chefia imediata e à unidade de saúde do Campus, por e-mail ou telefone. O

atestado  deve  ser  enviado,  obrigatoriamente,  pelo  aplicativo  SouGov.br,

atendendo  aos  prazos  estabelecidos  pelo  Decreto  nº  7.003,  de  9  de

novembro de 2009. 

c) A identidade dos servidores e estudantes que acionarem o serviço de saúde 

será mantida em sigilo. 

3.14 MONITORAMENTO  

Os  casos  confirmados  deverão  disponibilizar  contato  telefônico  para

monitoramento  pela  equipe  de  saúde  e  comitê  de  crise.  Estes  receberão  uma

ligação no início dos sintomas e durante o afastamento para informar a sua condição

de  saúde.   Em  caso  de  necessidade  de  atendimento  médico  especializado,

estudantes,  servidores  e  terceirizados  deverão  buscar  o  serviço  de  saúde de

referência  do  município  de  São  João  dos  Patos.  O processo  de  monitoramento

proposto  acima  não  substituirá  ações  de  uma  unidade  de  assistência  à  saúde.

Portanto o serviço de saúde do Campus não servirá de base para tratamentos e/ou

testagem de casos de COVID 19.  

3.15 GRUPOS DE RISCO 

São  consideradas  pessoas  em  grupos  de  risco,  conforme  a  Instrução

Normativa SGP/SEDGG/ME N° 90 de 28 de setembro de 2021: 

a) idade igual ou superior a 60 anos;

b) tabagismo;

c) obesidade;

d)  miocardiopatias  de  diferentes  etiologias  (insuficiência  cardíaca,
miocardiopatia isquêmica etc.);
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e) hipertensão arterial;

f) doença cerebrovascular;

g)  pneumopatias  graves  ou  descompensadas  (asma  moderada/grave,
DPOC);

h) imunodepressão e imunossupressão;

i) doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

j) diabetes melito, conforme juízo clínico;

k) doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;

l) neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);

m) cirrose hepática;

n) doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia); e

o) gestação.

Considera-se ainda que: 

 
● O estudante que pertencer ao grupo de risco deverá comunicar ao setor

ao setor médico, e este, ao setor pedagógico e apresentar documentos

comprobatórios,  (laudos  e  exames),  permanecendo  em  atividade

escolar domiciliar; 

● Os servidores que se enquadram nos grupos de risco listados acima

deverão  permanecer com  suas  atividades  de  forma  remota,  com  o

devido preenchimento de suas autodeclarações e Planos de Trabalho,

enviando uma cópia da autodeclaração (ANEXO B), encaminhada para

o e-mail institucional da chefia imediata, resguardadas as informações

pessoais e sigilosas.

● Deverão  permanecer  em  trabalho  remoto,  mediante  autodeclaração

( ANEXO C) servidores e empregados públicos na condição de pais,

padrastos  ou  madrastas  que  possuam  filhos  ou  responsáveis  que

tenham a guarda de menores em idade escolar ou inferior, nos locais

onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou

dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos

pais ou guardião,  e  que não possua cônjuge,  companheiro ou outro

familiar adulto na residência apto a prestar assistência.
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4 PRIORIDADES NA OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES NA FORMA 
PRESENCIAL  

Todos os componentes curriculares, nos diferentes níveis e modalidades

de ensino, serão ofertados de forma mista, alternando momentos presenciais e não

presenciais,  exceto  os  componentes  curriculares  cujos  professores  estão

enquadrados no disposto do art.  4º  da IN nº  90/2021/ME e suas alterações, até

ulterior decisão contrária; ou quando, após análise de carga horária, no sentido de

evitar  a  sobrecarga  de  trabalho  docente,  for  designado  o  cumprimento  total  em

formato de APNP´s pelo Setor Pedagógico e/ou Coordenação de Curso no ensino

superior.

As  turmas  que  comportem todos os  estudantes  matriculados,  poderão

manter  todas  as  suas  atividades  presenciais,  conforme  orientação  e

encaminhamentos do Departamento de Ensino.

5 AÇÕES TÉCNICOS PEDAGÓGICAS A SEREM REALIZADAS NA FORMA 

PRESENCIAL 

No  contexto  da  pandemia  da  COVID-19,  no  desenvolvimento  das

Atividades Pedagógicas Não Presenciais - APNP´s, o Campus São João dos Patos

pautou suas ações no sentido de garantir a aprendizagem de todos os estudantes, a

segurança, o acolhimento e apoio socioemocional e econômico aos discentes, às

famílias, servidores e colaboradores. 

Várias  estratégias  foram  desenvolvidas  com  o  objetivo  de  garantir  a

integridade intelectual,  física e emocional  da comunidade escolar.  Nessa mesma

direção, todas as decisões e ações que foram e serão desenvolvidas no processo de

retorno à presencialidade terão como princípios a preservação da vida e a garantia

da aprendizagem de todos e todas. 

O planejamento do retorno às atividades presenciais teve início com a

aplicação  do  questionário  de  diagnóstico  junto  aos  servidores,  colaboradores  e

discentes  (APÊNDICES  C  e  D)  para  a  obtenção  de  dados  importantes  que

subsidiaram a construção deste documento e que irão, também, fundamentar as

decisões e ações no decorrer de todo o processo de retorno às aulas presenciais. 

Os dados da pesquisa revelam que a pandemia afetou, sobremaneira, a

rotina dos estudantes,  causando impactos no desempenho acadêmico, na saúde

física  e  emocional,  na  concentração,  na  vontade  de  estudar,  entre  outros.  As
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atividades  remotas também causaram impacto  na  saúde  física  e  emocional  dos

servidores. Por essa razão, o desejo de retornar à escola é evidente, mas, para isso,

é necessário assegurar as condições ideais para a implementação de um plano de

retorno gradual e seguro.  

Ao  planejarmos  o  retorno  gradual  à  presencialidade,  três  aspectos

assumem grande relevância, quais sejam: o grau de imunização da comunidade

escolar,  a  garantia  do  protocolo  sanitário  e  a  gestão  pedagógica.  Nesta  seção

iremos  detalhar  como  serão  desenvolvidas  as  ações  técnico-pedagógicas  no

processo de readaptação ao estudo presencial. 

5 AÇÕES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS A SEREM REALIZADAS

5.1 Acolhimento socioemocional e ambientação 

A dimensão socioemocional está intimamente ligada às experiências do

indivíduo  em  um  ambiente  coletivo,  isso  ocorre  nas  relações  estabelecidas  no

convívio familiar, escolar e comunitário. Muitas dessas relações foram abruptamente

interrompidas durante o período de isolamento social,  portanto,  neste retorno às

aulas presenciais, as ações de acolhimento aos alunos, às famílias, aos servidores e

colaboradores  terão  como  objetivo  promover  espaços  de  diálogo,  escuta  e

orientações voltadas à preservação da saúde emocional da comunidade escolar. 

Nesse  sentido,  as  orientações  propostas  visam  nortear  as  ações  no

contexto escolar, sob a ótica dos direitos humanos de crianças e adolescentes, e

contribuir com sugestões de cunho prático, sem a pretensão de intervir em questões

técnicas de competência da saúde, da educação ou da gestão local, nem delimitar

estas sugestões como únicas possibilidades para o momento de reabertura do IFMA

- Campus São João dos Patos.

As estratégias que serão adotadas para o desenvolvimento das ações de

acolhimento serão: roda de conversas, atendimentos individuais e/ou em grupos,

palestras educativas com temáticas referentes ao autocuidado e outras de interesse

dos  estudantes  e/ou  famílias;  atividades  lúdicas  e  recreativas,  projetos

interdisciplinares,  reuniões  de  pais/responsáveis  e  visitas  domiciliares.  As

estratégias serão desenvolvidas de forma integrada a partir  da ação conjunta da

Coordenadoria  de  Assuntos  Estudantis  (CAE),  Setor  Pedagógico,  Núcleo  de

Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades  Educacionais  Especiais  (NAPNE),

Coordenações de Curso, Departamento de Ensino e professores. 
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Quanto  à  ambientação,  serão  realizados  momentos  orientativos  no

auditório para cada turma dos cursos técnicos e superior para explicitar, de forma

detalhada, como será o retorno gradual, a metodologia e dinâmica do sistema misto,

o  protocolo  sanitário  para  cada  espaço  de  aprendizagem  e  como  serão

desenvolvidas as ações de acolhimento e apoio pedagógico.

5.2 Avaliação diagnóstica do nível de aprendizagem dos estudantes.

O  diagnóstico  do  nível  de  aprendizagem  dos  estudantes,  durante  as

atividades remotas deverão ser realizados por meio de estudos dirigidos em todas

as  disciplinas,  níveis  e  modalidades  de  ensino.  O  estudo  dirigido  pode  ser

implementado com o uso de instrumentos como:

a) questionário de autoavaliação;

b) lista de exercícios;

c) pesquisa científica;

d) criação de materiais  vinculados aos conteúdos estudados:  cartilhas,

roteiros, história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes;

e) elaboração de portfólios ou webfólios;

f) Ou outros instrumentos adequados aos objetivos de aprendizagens que

o docente julgar necessários.

A avaliação diagnóstica pode ser executada, tanto na forma presencial

como remota, por meio do  Google Classroom, e-mail acadêmico, SUAP ou outras

plataformas e ferramentas disponíveis aos professores e alunos. A previsão é de

que  aconteça  no  período  de  duas  semanas  a  partir  do  início  das  aulas  e  os

resultados deverão ser apresentados pelos docentes na semana seguinte, a fim de

se planejar as recuperações de aprendizagens, tendo o diagnóstico como referência.

5.3 Atividades de recuperação da aprendizagem das atividades remotas.

A recuperação da aprendizagem das atividades remotas será destinada a

todos  os  estudantes  com baixo  rendimento,  identificados  por  meio  de  avaliação

diagnóstica, considerando o contexto apresentado nos incisos I a VIII do art. 42 da

Seção IV- B da Portaria CONSUP Nº 3350/2021. Os estudantes terão oportunidade

para  recuperar  o  conteúdo,  a  aprendizagem,  a  frequência  e  o  desempenho

acadêmico, conforme cada caso, como orienta o § 1º do mesmo artigo. A frequência
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será computada mediante a entrega das atividades solicitadas pelos docentes e a

participação nas aulas presenciais e/ou remotas.

Após  realização  do  diagnóstico  haverá  reuniões  por  curso,  com  a

participação da coordenação de curso, dos professores, da equipe pedagógica, do

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas

(NAPNE), da Diretoria de Desenvolvimento Educacional e Departamento de Ensino

para  planejamento,  orientação  e  organização  dos  estudos  de  recuperação  das

atividades remotas.

Os docentes deverão fazer um planejamento dos estudos de recuperação

e elaborar o Plano de Trabalho de Recuperação das Atividades Remotas, conforme

o Anexo XVII da Portaria Nº 3350/2021, com a orientação e acompanhamento da

equipe pedagógica e das coordenações de cursos.

Durante  o  planejamento  das  atividades  de  recuperação  das

aprendizagens será organizado um cronograma indicando o período das atividades

de revisão de conteúdos e atividades avaliativas. Todos os estudantes, pais, mães

ou responsáveis, em caso de estudantes menores de idade, serão comunicados e

orientados sobre o período e a forma dos estudos de recuperação das atividades

remotas. Aos estudantes com necessidades específicas ou outra ocasionada pela

situação de pandemia será garantido que todo o seu material seja adaptado, sempre

de acordo com as suas particularidades.

Caso o aproveitamento do estudante após os estudos e as avaliações de

recuperação das atividades remotas seja menor que a anterior, prevalecerá a nota

mais alta. Casos específicos serão levados ao Conselho de classe ou Colegiado de

curso para análise, apreciações e deliberações após as atividades de recuperação.

5.4 Organização de formação, acolhimento e preparação para docentes, técnicos

administrativos, colaboradores, discentes e familiares, considerando o contexto

do retorno presencial.

Considerando a realidade do IFMA Campus São João dos Patos quanto 

aos aspectos físicos e à infraestrutura do campus e considerando o anexo XI da 

portaria Nº 3350/2021, de 10 de agosto de 2021, que estabelece os indicadores, 

diretrizes e estratégias de mitigação para as fases do plano de retorno, iniciaremos as 

aulas presenciais na fase 3. No entanto, para garantir o retorno seguro quanto aos 

protocolos sanitários e visando a preparação dos profissionais que atuam no campus, 
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dos discentes e dos familiares, faz-se necessária a realização de formação, 

capacitação e acolhimento de toda a comunidade acadêmica a fim de adequar-se ao 

modelo de retorno implantado.

O modelo proposto será o regime de oferta mista alternando momentos 

presenciais (com transmissão online da sala de aula) com o remoto. O revezamento 

da turma ocorrerá sempre nas situações em que o quantitativo de discentes exceder o

número máximo da capacidade, implicando assim na divisão da turma, onde metade 

dela acompanhará a aula presencial e a outra, remotamente.

Antes da retomada gradual das atividades presenciais, o campus realizará

ações voltadas para a formação e capacitação da comunidade acadêmica conforme a 

seguir:

a) Aos técnicos administrativos, docentes e colaboradores:

• Apresentação e capacitação quanto aos protocolos sanitários;

• Formação e orientação quanto ao monitoramento e controle de acesso e circulação

dos estudantes no campus;

• Formação e orientações quanto ao planejamento das aulas, seleção dos 

conteúdos, e elaboração de atividades na modalidade mista;

• Qualificação quanto ao uso das ferramentas de aprendizagem para a modalidade 

mista;

• Formação quanto à sistemática de avaliação na modalidade proposta;

• Rodas de conversa com psicólogos, visando a preparação emocional de servidores

e colaboradores;

• Criação de um canal de comunicação com a gestão do ensino e o setor de 

qualidade de vida do campus, a fim de manter um diálogo permanente com os 

servidores e colaboradores quanto aos dilemas emocionais relacionados ao retorno

presencial.

b) Aos estudantes e familiares

• Apresentação e qualificação quanto aos protocolos sanitários;

• Orientações quanto à circulação no campus, uso dos espaços (como banheiros, 

refeitórios, salas de aula, cantina, biblioteca, laboratórios, auditórios) e etiqueta 

social obrigatória para as atividades presenciais.

• Treinamento para acompanhamento das atividades pedagógicas na modalidade 

mista;

• Acolhimento no espaço escolar presencial com vistas ao fortalecimento emocional 

e pedagógico para enfrentar esse novo momento.
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• Disponibilização de contato direto dos discentes com os setores responsáveis do 

campus para orientação contínua quanto ao retorno presencial.

5.5 Adoção de regime totalmente online para estudantes que sejam de grupo 
de risco, conforme anexo XII da Portaria Nº 3350/2021, nos termos da lei 
vigente

Para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos

alunos do Ensino Médio e Superior, os estudantes que fazem parte do grupo de risco

de acordo com o anexo XII da Portaria Nº 3.350/2021/PRENAE/IFMA, bem como os

casos não contemplados neste documento,  que impeçam  o discente de acompanhar

o momento  presencial,   e  em diálogo com a direção de ensino,  serão garantidos

conteúdos,  metodologias  e  avaliações  compatíveis  com  suas  necessidades

educacionais, através das atividades desenvolvidas remotamente.

5.6 Metodologia e dinâmica das atividades de ensino presencial 

O  desenvolvimento  das  atividades  pedagógicas  será  realizado  em

momentos alternados, presencial e remoto, e em casos especiais, assincronamente.

Turmas com número de alunos menor ou igual a 20, ou que comporte o número total

no  auditório,  sem  prejuízo  do  distanciamento,  acompanharão  as  aulas  em  sua

integridade de forma presencial,  não se  fazendo a necessidade da transmissão,

exceto em casos onde os discentes apresentem as comorbidades. Nos casos onde

exceder a capacidade da sala e não havendo a possibilidade de utilizar espaços

maiores, como o auditório, a turma será dividida, inicialmente seguindo a numeração

de  sala,  e  posteriormente,  havendo  necessidade  de  adequação,  fazer  o

remanejamento dos alunos nessa divisão. 

Assim feito,  cada grupo de alunos da turma comparecerá ao momento

presencial  numa semana,  e  a  outra  parte  da  turma,  remotamente.  As  semanas

seguintes  se  alternam,  oportunizando  o  acesso  igualitário  aos  conteúdos

ministrados.

No  momento  presencial  os  professores  poderão  realizar:  o

aprofundamento teórico dos conteúdos estudados previamente; discussões, debates

e resolução de exercícios para a consolidação do conhecimento; atividades práticas

em laboratórios; atividades avaliativas; sessão tira-dúvidas e o direcionamento das

próximas atividades. As seções a seguir, apresentam o detalhamento da dinâmica
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das atividades mistas no cotidiano escolar. 

5.6.1 Escalonamento e horário escolar 

A proposta de retorno gradual, incidem na realização de atividades durante três

semanas, de forma a preenchê-las com planejamentos de ensino, reposição de carga horária

em  disciplinas  com  atraso,  aulas  práticas  em  laboratório,  realizado  sempre  de  forma

escalonada, revezando professores e alunos. Especialmente na segunda semana de trabalho

do segundo semestre, ocorrerão, além das aulas já previstas anteriormente de reposição e

práticas,  a  postagem  das  aulas  assíncronas,  momento  em  que  todos  os  professores,

remotamente, enviarão atividades e materiais de estudo aos alunos, segundo o horário a ser

disponibilizado pelo Departamento de Ensino. 

Na semana de retomada das atividades de forma mista, os alunos das turmas que

excedem o número máximo de alunos, serão divididos, de forma que um grupo, assistirá as

aulas presenciais, e o outro grupo, permanecerá em formato remoto. Esses dois grupos se

alternarão no decorrer das semanas. O professor realizará a transmissão da aula, em tempo

real, para os alunos em casa acompanharem.

Os alunos em momento presencial, seguirão horários distintos durante o intervalo,

com  as  turmas  daquele  turno,  divididas  por  grupo,  para  assim,  diminuir  a  circulação  de

pessoas e garantir o distanciamento.

Aos  alunos  e  professores  com  comorbidades,  será  garantido  o  trabalho  e  o

acompanhamento das aulas totalmente remotas, bem como os professores em cooperação

técnica, que estiverem contribuindo com as aulas no Campus São João dos Patos.

5.6.2 Orientações para os alunos público-alvo da Educação Especial 

No regime misto de atividades pedagógicas, os alunos público-alvo da

educação especial  terão atendimento individual  com horário agendado, seguindo o

protocolo sanitário do Campus para que não haja aglomerações e nem riscos à

integridade dos estudantes. 

As  atividades  acadêmicas  e  de  acolhimento  serão  desenvolvidas

observando o Plano Educacional Individual – PEI (APÊNDICE G) e em parceria com

os professores, Setor Pedagógico e Coordenadoria de Assuntos Estudantis – CAE.

Além  do  atendimento  no individual,  o  NAPNE,  em  ação  conjunta  com  o  Setor

Pedagógico,  fará  o acompanhamento  dos processos de ensino e aprendizagem,
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fazendo as intervenções e mediações necessárias para que os estudantes sejam

incluídos  de  forma  efetiva  e  desenvolvam  as  aprendizagens  previstas  em cada

componente curricular. 

Para os alunos inaptos a frequentarem as atividades presenciais, outras

estratégias serão adotadas para que eles participem das atividades acadêmicas de

forma remota.  O  acompanhamento  das  atividades  através  do  Google  classroom

para alguns alunos do público-alvo da educação especial torna-se inviável devido ao

nível  da  deficiência,  porém,  permanecerá  como  estratégia  de  ensino  a

disponibilização  de  roteiros  de  estudo,  quinzenais,  com  blocos  de  atividades  e

orientações didáticas que serão entregues às famílias e/ou estudantes. Feitas as

atividades,  os  estudantes  e/ou  seus  responsáveis  farão  a  devolução  junto  ao

NAPNE que encaminhará aos docentes. 

O monitoramento da aprendizagem e análise do desempenho acadêmico

serão realizados a partir  das  discussões no âmbito  do  conselho de classe.  Nas

reuniões do conselho serão apresentados pelos docentes os pareceres avaliativos

dos alunos acompanhados pelo NAPNE, neste parecer deve ser evidenciado: de

que forma os estudantes foram avaliados e quais resultados de aprendizagem foram

alcançados  a  partir  das  adaptações  curriculares  previstas  no  PEI.  Feita  a

socialização dos pareceres, ações interventivas poderão ser propostas para sanar

as dificuldades vivenciadas pelos docentes e discentes no processo de ensino e

aprendizagem. O modelo do Plano Educacional Individualizado-PEI e do Relatório

Individual do Desempenho Acadêmico dos alunos público-alvo da educação especial

encontram-se nos APÊNDICES H e I, respectivamente. 

5.6.3 Orientações quanto às atividades de laboratório e ou aulas práticas 

Para a realização das aulas práticas laboratoriais e demais atividades de

ensino, pesquisa e extensão, o Campus São João dos Patos fornecerá orientações

sobre o uso dos espaços físicos, para conhecimento dos docentes, discentes e toda

a  comunidade  escolar.  Este  contém o  termo de  ciência  e  responsabilidade  que

deverá ser assinado pelos pais e/ou responsáveis dos alunos menores de idade,

autorizando ou não a participação do estudante, antes de iniciar qualquer atividade

planejada, bem como deverá ser preenchida pelos responsáveis de alunos inaptos a

participar das atividades, preenchendo assim a Declaração de Grupos de Risco.  

As  atividades  serão  desenvolvidas  observando  a  capacidade  de
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ocupação dos laboratórios e respeitando o distanciamento entre os discentes e todo

o protocolo sanitário. Durante a fase 3, caso seja necessário usar horários além dos

previstos  nos  horários  definidos  para  atividades  presenciais,  os  professores

precisam enviar para o setor pedagógico e comitê de crise local  o planejamento

detalhado conforme o modelo apresentado no APÊNDICE J. 

5.7 Atividades de apoio pedagógico de combate à evasão escolar  

As  estratégias  de  intervenção  à  evasão  serão  propostas  de  forma

contínua, mas sua implementação será de acordo com as especificidades de cada

curso,  nível,  modalidade  e  perfil  dos  estudantes.  Dentre  essas  atividades

destacamos: 

● Monitorar  a  frequência estudantil  e  participação nas atividades acadêmicas

conforme orientação da portaria IFMA n° 3350/2021; 

● Subsidiar  a  oferta  do  auxílio  sociopedagógico  para  os  alunos  com  maior

vulnerabilidade econômica;  

● Desenvolver  ações  sistematizadas  de  suporte  à  aprendizagem,  tais  como:

monitoria, curso de nivelamento, tutoria, grupos de estudo, aulas de reforço e

recuperação paralela. 

● Incentivar a participação mais efetiva da família no contexto escolar;

● Promover ações de aproximação dos alunos com o eixo profissional do seu

curso;  

● Visitas domiciliares;  
● Apoio pedagógico e socioemocional; 
● Realização de rodas de conversas com os discentes para a socialização das

dificuldades vivenciadas por eles no processo de ensino e aprendizagem e

proposição de ações de melhorias; 

● Busca ativa; 
● Ampliação dos canais de comunicação com a escola para que os estudantes e

as famílias possam ser melhores assistidos em suas demandas. 

5.8 Calendário acadêmico 

O calendário  acadêmico de 2021 foi  elaborado de forma colaborativa,

discutido e aprovado pela comunidade acadêmica e pelo Conselho Diretor.  Nele

está explicitado a quantidade de dias letivos, incluindo os sábados, e as atividades
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escolares a serem realizadas. Foram assegurados os dias letivos de efetivo trabalho

escolar para o cumprimento da carga horária de todos os componentes curriculares

previstos em cada curso para este ano, e os períodos destinados à realização dos

conselhos  de  classe,  recuperação  final,  projetos  interdisciplinares,  reuniões  de

pais/responsáveis,  reuniões pedagógicas e de órgãos colegiados,  férias letivas e

outros. O calendário acadêmico de 2021 consta no APÊNDICE K. 

6 ORGANIZAÇÃO DAS 4 FASES DE RETORNO 

Em conformidade com a Portaria nº 3350, de 10 de agosto de 2021, o

IFMA Campus São João dos Patos iniciará o segundo semestre de 2021 na fase 3,

considerando que neste período as atividades pedagógicas ocorrem na forma mista,

conforme deliberação do Comitê de Crise Local.

A  utilização  dos  laboratórios  técnico-especializados  figurou  como  uma

atividade essencial para o cumprimento dos planejamentos docentes neste período.

Somam-se  a  essa,  outras  atividades  também  realizadas  nesta  fase,  como  o

atendimento pontual a alunos com dificuldades de aprendizagem em determinados

conteúdos  ou  componentes  curriculares;  a  oportunização  de  computadores  e

internet   a  alunos  com  dificuldade  de  acesso  à  rede  ou  a  equipamentos  para

acompanhar as  aulas e que, eventualmente, não foram contemplados nos editais de

seleção para os  Programas de Assistência Primária (Auxílio Inclusão Digital, Auxílio

Financeiro  Emergencial ao Estudante, Auxílio Sociopedagógico - Tablet e Bolsa de

Estudos);  a   entrega  presencial  de  documentos  e  protocolos,  especialmente

relacionados a  processos de avanço de estudos; e, a abertura da biblioteca para

estudos, consultas  às obras e empréstimos de livros, estas últimas possibilitadas

pela retomada gradativa  das atividades administrativas dos setores, adotando o

rodízio de servidores. 

Quanto  à  oferta  de  componentes  curriculares  nesta  fase,  o  Campus

decidiu, acerca do ano letivo de 2021, pela oferta das disciplinas anuais, integrantes

dos respectivos PPCs dos cursos técnicos-integrados, em dois blocos de disciplinas

divididos em dois semestres letivos. 

A  2ª  fase  teve  início  no  primeiro  semestre de  2021,  e  compôs-se  de

atividades pedagógicas prioritariamente não presenciais. As atividades presenciais

desenvolvidas nesta etapa foram: aulas práticas em laboratório e em sala de aula,

ambientação digital, atendimento presencial a pais e alunos, uso do laboratório de
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informática pelos estudantes com dificuldades de acesso à internet e equipamentos,

dentre outras. 

A fase 3 prevê a oferta mista das atividades pedagógicas, havendo uma

alternância  de  atividades  não  presenciais  e  presenciais,  inicialmente  com  a

preponderância das APNP´s. Objetiva-se o aumento progressivo da carga horária

presencial, considerando a prioridade de oferta, estabelecida neste documento, e as

condições sanitárias do município e da comunidade escolar, até que se implemente

a fase 4.

Para a implementação da fase 3 e posterior transição para fase 4, 

pretende se: 

● Realizar uma reunião on-line (Live)  com discentes, pais, professores e

comunidade  para  anunciarmos  o  retorno  gradual  das  atividades

pedagógicas presenciais; 

● Promover momentos formativos com servidores e estudantes com o 

intuito de prepará-los para a oferta mista de atividades pedagógicas;

● Proporcionar um acolhimento e ambientação em formato presencial;

● Organizar atividade de planejamento das aulas para a oferta no sistema 

misto, sob orientação do Setor Pedagógico do Campus; 

● Proporcionar um retorno presencial gradual e escalonado, em sistema

de rodízio, priorizando-se o retorno imediato das turmas concludentes,

turmas do PROEJA, Superiores e nas de maiores índices de evasão

escolar;  

● Avaliar a realização da fase 3 para a possível implementação da fase 4.

Ressalta-se que durante o processo a CAE estará prestando todo o apoio

socioemocional aos discentes e servidores a fim de que a adaptação a este momento

pós-retorno  ocorra  da  maneira  mais  natural  possível.  Frisa-se,  ainda,  que

considerando a recuperação de aprendizagens deficitárias durante a fase 2, na fase

3 será oportunizado momentos de reforço sobre conteúdos vistos e, eventualmente,

não aprendidos. Estes momentos ocorrerão durante os contraturnos já assegurados

no horário de aulas correspondente a esta fase. 

Com relação à fase 4, quando 100% das atividades presenciais estarão

autorizadas  a  retornar,  informamos  que  o  Campus  São  João  dos  Patos estará

monitorando o avanço na imunização da comunidade acadêmica e do município, de

forma a alcançar todas as condições mínimas necessárias para o retorno seguro,
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visando à implementação desta no primeiro semestre do ano letivo de 2022. 

7 ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES  

Apresenta-se a seguir, no Quadro 5, a disposição das ações e demandas

para  o  retorno  gradual  às  atividades  pedagógicas  presenciais,  bem  como  as

respectivas atribuições distribuídas aos setores competentes para fins de execução

e viabilização do Plano de Retorno. 

Quadro 5 – Ações e demandas para o retorno gradual

Ação técnico-
pedagógica

Atribuição Setor responsável

-Diagnóstico inicial da 
situação geral dos 
estudantes e docentes
através de pesquisa a 
ser realizada com 
estes; 

-Realizar pesquisa por 
meio de formulário, 
questionário, 
entrevistas ou outro 
método de coleta de 
informações. 

Coordenadoria de 
Apoio Pedagógico 
(CAP), Coordenações 
de cursos, Coord. de 
Tec. da Informação e 
Comunicação (CTIC).  

-Avaliação diagnóstica 
do nível de 
aprendizado dos 
estudantes; 

-Realizar seminário, 
estudos dirigidos, 
minifóruns de 
discussão e/ou outras 
metodologias para fins
de levantamento de 
dados e em seguida 
elaborar e implantar 
programas de 
atividades recursivas. 
--Ressalta-se a 
utilização do 
instrumento PROVA 
para a avaliação, 
bem como do 
questionário de 
autoavaliação, dentre 
outros. 

-Coordenações de 
cursos, 
Professores, 
-Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Especiais 
(NAPNE)
-Diretoria de 
Desenvolvimento 
Educacional, 
-Departamento de 
Ensino, 
-Coord. de Tec. da 
Informação e 
Comunicação (CTIC). 
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-Recuperação de 
aprendizagem das 
atividades remotas dos
estudantes 

-Organizar reuniões 
por curso;  
-Elaboração de Plano 
de Trabalho de 
Recuperação das 
atividades remotas 
pelos docentes. 

-Coordenações de 
cursos, 
Professores;
-Núcleo de 
Atendimento às 
Pessoas com 
Necessidades 
Especiais 
(NAPNE);
-Diretoria de 
Desenvolvimento 
Educacional, 
-Departamento de 
Ensino. 

-Organização de 
formação adequada ao 
contexto atual para 
docentes e técnicos 
administrativos, com 
capacitação para os 
docentes e discente 
para atuarem nas 
formas propostas de 
Atividades Presenciais 
em concomitância com 
as atividades não 
presenciais, quando for
o caso;

-Coordenar encontros 
de planejamento 
coletivo 
interdisciplinar;  
-Organizar palestras, 
cursos, oficinas e/ou 
minicursos voltados 
para a formação 
continuada dos 
servidores; 

- Desenvolver encontros
técnico-pedagógicos. 

Departamento 
(Pedagoogas) 

-Organização do 
acolhimento aos 
estudantes, familiares e 
servidores (docentes, 
administrativos e 
terceirizados) com os 
suportes necessários; 

-Organizar rodas de 
conversa, atendimentos 
individuais e/ou em 
grupos, palestras 
educativas com 
temáticas referentes ao 
autocuidado e outras de
interesse dos 
estudantes e/ou 
famílias; atividades 
lúdicas e recreativas, 
projetos 
interdisciplinares, 
reuniões de 
pais/responsáveis e 
visitas domiciliares. 

-Coordenadoria de 
Assuntos Estudantis 
(CAE), Coordenadoria 
de 
-Núcleo de Atendimento
aos Portadores de 
Necessidades 
Específicas 
(NAPNE) e professores;

-Preparação 
socioemocional dos 
docentes e demais 
profissionais da 
educação, que podem 

-Planejar atividades 
relacionadas ao preparo
socioemocional de 
alunos, professores e 
demais funcionários do 

-Coordenadoria de 
Assuntos Estudantis 
(CAE) 
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enfrentar situações 
excepcionais na 
atenção aos estudantes 
e respectivas famílias 

Campus para o retorno 
gradual às aulas, de 
forma segura e 
acolhedora. 

-Adoção de regime 
domiciliar para 
estudantes que sejam 
de grupos de risco, nos 
termos da lei vigente 

-Estabelecer estratégias
pedagógicas para os 
alunos do grupo de 
risco participarem das 
atividades acadêmicas 
no próprio domicílio. 

-Coordenadoria de 
Assuntos Estudantis 
(CAE) 
-Núcleo de 
Atendimento aos 
Portadores de 
Necessidades 
Específicas 
(NAPNE)
- Departamento de 
Ensino (DE) 

-Concessão de trabalho 
remoto aos servidores 
(docentes e técnicos 
administrativos) que 
sejam de grupos de 
risco, nos termos da lei 
vigente, conforme cada 
fase.

-Identificar os servidores
do grupo de risco e 
orientá-los acerca do 
direito ao trabalho 
remoto, conforme 
normativas em vigor. 

-Chefias imediatas; 

-Realização de reuniões
pedagógicas com os 
representantes de todos
os setores envolvidos 
na organização do 
retorno gradual às 
Atividades Pedagógicas
Presenciais

-Organizar reuniões, 
conforme planejamento 
coletivo interdisciplinar. 

-Pedagogas;

-Definição e 
Planejamento das 
Atividades Pedagógicas
que ocorrerão de forma 
Presencial e/ou não 
Presencial, em virtude 
do retorno gradual e 
necessidade de 
escalonamento de 
estudantes e servidores 
(docentes e técnicos 
administrativos), 
considerando os 
impactos das medidas 
de isolamento na 
aprendizagem dos 
estudantes e longo 

-Coordenar o 
planejamento coletivo 
interdisciplinar para 
definição e organização 
das atividades 
pedagógicas, bem como
da escala de estudantes
e servidores durante o 
retorno gradual às aulas
no Campus. 

-Departamento de 
Ensino (Pedagogas e 
TAE`s) 
-Coordenações de 
cursos. 
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período de suspensão 
das atividades 
educacionais 
presenciais nos 
ambientes escolares 

-Organização dos 
horários de aula de 
forma a não 
sobrecarregar, além dos
limites permitidos, os 
docentes e estudantes;

-Estruturar o 
cronograma de aulas 
conforme normativa 
correspondente em 
vigor. 

-Departamento de 
Ensino;
-Coordenações de 
cursos superiores. 

Organização de modelo 
de Plano de Ensino que 
contemple a 
possibilidade de 
Atividades 
Pedagógicas 
Presenciais e Não 
Presenciais 
(síncronas e 
assíncronas) 

Organizar modelo de 
Plano de Ensino em 
conformidade com a 
fase do Campus para a 
retomada gradual das 
aulas presenciais. 

-Departamento de 
Ensino;
 

-Orientações 
Pedagógicas, por meio 
dos colegiados de 
cursos e/ou conselhos 
de classe, 
das adequações 
curriculares, tendo em 
vista que a seleção e 
priorização dos 
conteúdos deverão 
focar nos 
objetivos de 
aprendizagem 

-Desenvolver 
estratégias pedagógicas
orientativas acerca da 
importância dos 
objetivos de 
aprendizagem serem 
contemplados nos 
conteúdos acadêmicos. 

-Departamento de 
Ensino;
Coordenações de 
cursos. 

-Consideração das 
adaptações necessárias
no planejamento para 
estudantes com 
necessidades 
educacionais 
específicas a ser 
desenvolvido 
conjuntamente com os 
Núcleos de Apoio a 
Pessoas com 
Necessidades 
Educacionais 

-Realizar adaptações 
necessárias no 
planejamento para 
alunos com 
necessidades 
educacionais 
específicas, 
considerando a 
avaliação das ações 
inclusivas e atividades 
acadêmicas, tais como 
a utilização de recursos 
e tecnologias digitais, 

- Departamento de 
Ensino;
-Coord. de Tec. da 
Informação e 
Comunicação (CTIC), 
-Coordenações de 
cursos.
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Específicas 
(NAPNE) dos Campi

acesso a material 
adaptado de acordo 
com as suas 
particularidades, o 
acesso à internet, às 
adaptações / 
flexibilizações, apoio 
docente, apoio familiar 
etc. de acordo com as 
especificidades 
educacionais de cada 
discente.

-Organização e 
definição de fluxo de 
comunicação aos 
estudantes e familiares 
com várias opções de 
canais que possam 
otimizar o contato com 
os estudantes 

-Elaborar fluxograma 
com indicação do 
caminho da 
comunicação, 
descrevendo os 
contatos (e-mails, 
WhatsApps, telefones, 
etc.) dos setores do 
Campus a fim de 
facilitar o acesso e a 
comunicação dos 
estudantes e familiares. 

-Depto de Ensino; 
-Coord. de Tec. da 
Informação e 
Comunicação (CTIC);

-Orientação aos 
pais/responsáveis dos 
estudantes dos cursos 
técnicos integrados e 
concomitantes sobre os 
horários das aulas e a 
rotina de estudos 
semanais e demais 
informações 
pertinentes, a fim de 
que possam contribuir 
com as condições 
favoráveis ao melhor 
desempenho dos 
estudantes nessa nova 
rotina 

-Organizar reuniões de 
pais/responsáveis e/ou 
demais estratégias de 
comunicação para fins 
informativos e de 
orientação. 

- Setor Pedagógico;
-Coordenações de 
cursos, NAPNE;
-Departamento de 
Ensino. 

-Organização de 
atividades pedagógicas 
interdisciplinares, com a
participação de 
docentes dos diversos 
componentes 
curriculares e demais 
envolvidos no processo 
ensino e aprendizagem 

-Organizar encontros 
técnico-pedagógicos, 
cursos, mini-cursos ou 
outras estratégias 
metodológicas.

- Diretoria de 
Desenvolvimento do 
Ensino (DDE);
Departamento de 
Ensino (DE). 
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-Organização dos 
calendários acadêmicos
em conformidade com o
cronograma geral do 
Campus com as etapas 
para o retorno 
presencial, com a 
permissão excepcional 
do não cumprimento do 
mínimo de 200 dias de 
efetivo trabalho escolar, 
desde que cumprida a 
carga horária mínima 
anual dos cursos nos 
termos do Parecer 
CNE/CP nº 6/2021. 

-Elaborar calendário 
acadêmico em 
conformidade com a 
fase de retorno gradual 
das aulas presenciais e 
com as normativas em 
vigor. 

-Departamento de 
Ensino;
-Coordenações de 
cursos superiores. 

- Realização de 
procedimentos efetivos 
de combate à evasão e 
retenção escolar com 
constituição de um 
comitê local para 
desenvolvimento de 
ações de prevenção e 
combate à evasão 

-Monitorar os 
estudantes por turma, 
identificando 
fragilidades 
pedagógicas e 
psicossociais que 
podem comprometer o 
processo de ensino 
aprendizagem a fim de 
propor soluções; 
-Identificar estudantes 
em possível situação de
vulnerabilidade 
socioeconômica para 
inclusão em programas 
de assistência ao 
educando; 
-Identificar dificuldades 
de aprendizagem e 
orientar a adoção de 
possíveis e adequadas 
ações de intervenção. 
-Estabelecer estratégias
de busca ativa dos 
estudantes que não 
estejam participando 
das atividades, sejam 
elas presenciais ou não 
presenciais, conforme o 
caso. 

Comitê local específico 
(CAE, Coordenações de
cursos, NAPNE, DE, 
DDE) 

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patoa com base na Portaria 3.350 da PRENAE (2021).
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8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/FASES DO RETORNO

A  retomada  das  atividades  acontecerá  ao  longo  de  três  semanas,

configurando um retorno gradual das atividades no campus. 

A primeira semana, de 04 a 08/10/2021, incluirá atividades de ambientação

de servidores e discentes.  A segunda semana, de 11 a 15/10/2021, incluirá aulas

presenciais envolvendo docentes e disciplinas com déficit  de carga horária,  sendo

complementadas também com atividades assíncronas. Na terceira semana, de 18 a

22/2021 acontecerá o retorno presencial das atividades na fase 3.

A Figura 9 a seguir  ilustra na forma de organograma as três semanas

iniciais de atividades do Campus São João dos Patos do mês de outubro de 2021 e

que serão executadas conforme resumo: 

Figura 9 – Cronograma de execução das fases 

Fonte: IFMA – Campus São João dos Patos (2021).

Os  casos  omissos  serão  tratados  especificamente  com  o  departamento
responsável.
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE GRUPOS DE RISCO PARA COVID-19 

Eu, aluno ___________________________________________________________

RG:__________________________CPF:  _________________________________

Turma:  _______________________Turno:  ________________________________

Declaro e atesto para os devidos fins que faço parte do grupo de risco do novo  

coronavírus, portanto não estou apto(a) ao retorno das atividades presenciais no

Campus  São João dos Patos, enquanto não exista tratamento comprovadamente

eficaz ou  enquanto não estiver imunizado(a) contra a COVID-19. Declaro ainda que

estou ciente  de que a inveracidade contida neste documento, constitui prática de

infração  disciplinar. 

Comorbidade apresentada: 

( ) Maior de 60 anos 

( ) Gestante 

( ) Diabetes 

( ) Outras doenças crônicas ou graves: Quais? ____________________________  (

) Faz uso de medicamentos imunossupressores: Quais? ___________________ 
*Conforme a Portaria IFMA nº 2.934, de 10 de julho de 2020 

São João dos Patos, ________de ________________________ de ______ 

__________________________________________________________________
(assinatura do responsável) 

*Esta ficha estará disponível no setor médico do Campus, e também poderá ser impressa, preenchida  e
assinada, e depois escaneada e enviada por e-mail para:  cae.sjpatos@ifma.edu.br Anexar receitas e/ou
exames de comprovação.
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ANEXO B

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

Eu,  __________________________________________,  RG  nº

___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins específicos

de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90,  de 28 de setembro de

2021, que me enquadro em situação de afastamento das atividades presenciais em

razão de possuir fator, condição ou situação de risco para agravamento de Covid-19,

nos termos do inciso I  do art.  4º  desta Instrução Normativa. Declaro, ainda,  pelas

mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter

presencial durante esse mesmo período. Declaro, por fim, que estou ciente de que a

prestação  de  informação  falsa  me  sujeitará  às  sanções  penais,  cíveis  e

administrativas previstas em Lei.

________________ , ____ de ______________ de _______.

Local e data

_________________________________________

Assinatura
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ANEXO C

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) OU MENOR(ES) SOB GUARDA EM IDADE ESCOLAR

Eu,  __________________________________________,  RG  nº

___________________,  CPF  nº  ___________________  declaro  para  fins  específicos  de

atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90, de 28 de setembro de 2021, que tenho

filho(s) ou menor(es) sob guarda em idade escolar  ou inferior  que necessita(m) da minha

assistência,  portanto,  necessito  ser  submetido  a  trabalho  remoto  com  data  de  início

__________________,  e  enquanto  vigorar  a  norma  local,  conforme  o  ato  normativo

__________________, que suspendeu as atividades escolares ou em creche, por motivos de

força maior  relacionadas  ao Coronavírus.  Declaro,  ainda,  pelas  mesmas razões,  que não

exercerei nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse período e

que não possuo cônjuge,  companheiro  ou outro familiar  adulto  que comigo resida apto a

prestar assistência ao (s) meu(s) filho(s) em idade escolar. Declaro, por fim, que estou ciente

de  que  a  prestação  de  informação  falsa  me  sujeitará  às  sanções  penais,  cíveis  e

administrativas previstas em Lei.

________________ , ____ de ______________ de _______.

Local e data

________________________________________________

Assinatura/padrasto/madrasta ou responsável pela guarda

Informações adicionais:

Dados cônjuge:

Nome Completo:

Servidor Público ou Empregado Público Federal: ( ) Sim ( ) Não

Dados dos filhos (deve ser preenchido para cada filho):

Dados do menor sob guarda (deve ser preenchido para cada menor):

Nome Completo:

Idade:

Escola: ( ) Pública ( ) Privada

UF da Escola:

Cidade da Escola:

51



ANEXO D

AUTODECLARAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO

Eu,  __________________________________________,  RG  nº

___________________, CPF nº ___________________, declaro para fins específicos

de atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 90,  de 28 de setembro de

2021, que completei o ciclo vacinal de imunização contra a COVID-19, já transcorridos

mais de trinta dias desta completa imunização. Declaro ainda que me enquadro nas

hipóteses previstas no inciso I, art. 4º, da referida Instrução Normativa, mas minha(s)

comorbidade(s)  apresenta(m)-se  controlada(s)  e  estável(is),  podendo  retornar  ao

trabalho  presencial.  Declaro,  por  fim,  que  estou  ciente  de  que  a  prestação  de

informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em

Lei.

________________ , ____ de ______________ de _______.

Local e data

________________________________________

Assinatura
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APÊNDICES

APÊNDICE A - INSUMOS SOLICITADOS PARA O RETORNO

Descrição Item

Máscara em Tecido Personalizada IFMA

Protetor Facial GoSafety Incolor Face Shield com EVA

Máscara Descartável TNT GoSafety Tripla BFE95% PCT 50UN

Respirador Descartável ProtecFace PFF2 sem Válvula

Jaleco Descartável TNT Branco M/L 30g Manga Longa PCT 10UN

Sabonete Líquido Audax Klyne Talco 5L

Álcool Gel 70° Itajá 500g

Álcool Gel 70° Spartan Xpress Gel 4,4kg

Luva Vinil GoSafety com Amido Descartável M CX 100UN

Luva Vinil GoSafety com Amido Descartável G CX 100UN

Álcool Líquido 70° 1L

Pulverizador Everclean 500ml

Dispenser Softpaper Sabonete Líquido/ Álcool Gel

Termômetro Infravermelho Digital Go Tech Corporal Azul

Tapete Sanitizante Vinil Preto 0,70x1,00m

Touca Protetora Capilar TNT Branca PCT 100UN

Coletor Perfuro Cortante Descartável 7L

Hipoclorito de Sódio 5% Audax Butterfly 5L

Propé TNT Prevemax Branco 20gr PCT 50Pares

Filme PVC Tecfilm 40cm

Oxímetro Digital de Dedo Go Tech
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Fita Isolamento Plastcor 7cm x 200m Amarela e Preta

Desinfetante Audax Butterfly Floral 5L

Luva Vinil GoSafety com Amido Descartável P CX 100UN

Óculos Proteção Libus Argon Anti-Risco Incolor

Álcool Gel 70° Elite 800ml

Totem Inox Brinox para Álcool Gel

Sabão líquido para lavagem de pisos frasco com 5l

Papel toalha interfolha 20,5x22cm 2 dobras Caixa com 1250 
unidades
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APÊNDICE B - FLUXOGRAMA PARA ENTRADA NO IFMA CAMPUS S. J. DOS

PATOS
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APÊNDICE C – LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O RETORNO PRESENCIAL

REALIZADOS NA PESQUISA A  (DISCENTES)
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APÊNDICE D – LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O RETORNO PRESENCIAL
(SERVIDORES)- PESQUISA A
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APÊNDICE E - PLANO ESPECIAL DE ESTUDOS (Nota Orientativa PRENAE N° 01/2021) 

1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Curso: 

1.2 Componente Curricular:  

1.3 Carga horária/período letivo: 

1.4 Docente:  

1.5 Estudante(s): 

2 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

3 CONTEÚDOS  

4 METODOLOGIA  

5 RECURSOS 

6 AVALIAÇÃO  
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7 REFERÊNCIAS 

8 CRONOGRAMA DE AULAS ONLINE  

Conteúdo Data e hora Link da aula

9 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ATIVIDADES  

Atividade Data e horário 
para  entrega

 Canal para o envio 
da  atividade 
(plataforma,  email...)

São João dos Patos, setembro de 2021. 

_______________________________________ 
Assinatura do Professor(a) 

_____________________________________________ 
Assinatura do Avaliador(a) (Setor Pedagógico) 

_______________________________________ 
Assinatura do Coordenador(a) de Curso
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APÊNDICE  F  -  PLANO  ESPECIALIZADO  DE  ESTUDO  INDIVIDUAL  PARA

ALUNOS QUE NÃO ESTÃO ACOMPANHANDO AS ATIVIDADES PELO GOOGLE

CLASSROOM 

1 IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Curso: 

1.2 Componente Curricular:  

1.3 Docente:  

1.4 Discente:  

1.5 Necessidades Educacionais Especificas: 

1.6 Período de realização das atividades: (observação: o plano será elaborado 

e  encaminhado ao NAPNE quinzenalmente) 
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 2 DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Conteúdos Objetivos Descrição dos procedimentos
metodológicos/atividades/recurs

os

Data e canal
para  entrega

das  
atividades

Baseado no  
Plano de  

Ensino do  
Componente  

curricular é  
possível  
priorizar,  
substituir  
conteúdos,  

dependendo  
da  

necessidade,  
e 

considerando  
as  

dificuldades  
do discente.

Indicar a atividade que deverá ser  
realizada, as estratégias e o recurso  
didático. (Exemplo de atividades que  
podem ser desenvolvidas com o aluno:  
leitura de pequenos textos, leitura de  
imagens, produção textual, questionários
com poucas questões, escuta de  
podcast, vídeos...). 

Data/NAPNE/

 3 AVALIAÇÃO 

Descrever  os  procedimentos,  critérios  e  instrumentos  avaliativos.  Recomenda-se
oportunizar   diversas  formas  de  expressão  da  aprendizagem,  observando  o  nível  de
desempenho e  contribuição da discente no desenvolvimento do componente curricular. 

 4 REFERÊNCIA 

São João dos Patos, setembro de 2021. 

_______________________________________ 
Assinatura do Professor(a) 

_____________________________________________ 
Assinatura do Avaliador(a) (Setor Pedagógico) 

_______________________________________ 
Assinatura do NAPNE
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APÊNDICE G - PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI)- HISTÓRICO 

DO  ALUNO 

Alerta  Ético:  as  informações  contidas  nesse  documento  são  consideradas
reservadas  e  o  compartilhamento  das  mesmas  deve  ser  restrito  apenas  às/aos
envolvidos na ação pedagógica, sob pena de implicações legais.

Nível de Ensino/Forma: ( ) Técnico Integrado Regular ( ) Técnico Integrado PROEJA  (
)Técnico Subsequente ( ) Curso Superior de Licenciatura ( ) Outros

Nome do Estudante: 

Curso:

Necessidades Educacionais Específicas:

Equipe multiprofissional responsável:

Histórico 
<Preenchido preferencialmente pelo NAPNE, Equipe Pedagógica e Assistência

Estudantil  >

A importância da descrição breve do histórico desse/a estudante se faz necessária para
que o/a professor/a tenha uma ideia mais abrangente da trajetória formativa do/a  
estudante. Ex: O/a estudante é oriundo/a da Rede Municipal de Ensino, será atendido 
por  um profissional de apoio em uma Sala de Recursos Multifuncional.

Necessidades Educacionais Específicas 
<Preenchido preferencialmente NAPNE e Assistência Estudantil >

Detalhar as condições do/a estudante o que ele/a necessita. Ex: Se o/a estudante é
cego/a: sua condição é: cegueira. Precisa de: Braille, Leitor de telas... A importância
da descrição breve das necessidades educacionais específicas desse(a) estudante se
faz   necessária  para  que  o(a)  docente  tenha  uma  ideia  mais  abrangente  das
possibilidades   de  interação  com  esse(a)  estudante,  elaborando  as  estratégias
metodológicas de acordo  com as suas especificidades.
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Conhecimentos, Habilidades,  
Capacidades, Interesses,

Necessidades  (O que sabe? Do que 
gosta/afinidades?...)

<Preenchido Assistência Estudantil
e  NAPNE >

Dificuldades  
apresentadas

<Preenchido Assistência 
Estudantil e NAPNE>

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE OUTRAS NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECÍFICAS DO(A) ESTUDANTE: 
(Relatar se além das adequações curriculares, o(a) estudante necessita de outras 
adequações, no que diz respeito aos aspectos de acessibilidade, infraestrutura 
física,tecnologias assistivas, equipamentos e mobilários, acompanhamento de 
profissionais de apoio, dentre outras. 

Assinaturas: 

______________________________________________________

_ NAPNE 

______________________________________________________

_ Setor Pedagógico 

______________________________________________________

_ Coordenadoria de Assuntos Estudantis 

São João dos Patos, _____ de ____________ de ____________.
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APÊNDICE H - PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI) - PLANO DE

ENSINO E APRENDIZAGEM (A SER PREENCHIDO PELO DOCENTE) 

Alerta  Ético:  as  informações  contidas  nesse  documento  são  consideradas
reservadas  e  o  compartilhamento  das  mesmas  deve  ser  restrito  apenas  aos
envolvidos na ação pedagógica, sob pena de implicações legais.

Nível de Ensino/ Forma: ( ) Técnico Integrado Regular ( ) Técnico Integrado EJA
( )Técnico Subsequente ( ) Curso Superior de Tecnologia ( ) Curso Superior de
Licenciatura ( ) Engenharia ( ) Pós-Graduação ( ) Outros

Nome do Estudante: 

Curso: 

Necessidades Educacionais Específicas: 

Componente Curricular/Disciplina: 

Docente(s): 

Equipe multiprofissional responsável:

Adaptações Curriculares 
(Sugestão: Anexar Plano de Ensino do Componente
Curricular/Disciplina) <Preenchido pelos/as docentes>

Plano do Componente Curricular Adaptações

Objetivos 
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Descrever  os  objetivos  que  pretende  alcançar  com  o/a

estudante,  baseado  no  Plano  de  ensino  do  Componente

Curricular.

Conteúdos Programáticos

Baseado no Plano de Ensino do Componente curricular. É 

possível priorizar, substituir conteúdos, dependendo da  

necessidade, a ser avaliada junto ao corpo docente que 

atende  o/a estudante e equipe de apoio.

Metodologias

Baseado no Plano de Ensino do Componente curricular. É 

possível priorizar, substituir conteúdos, dependendo da  

necessidade, a ser avaliada junto ao corpo docente que 

atende  o/a estudante e equipe de apoio.

Recursos Didáticos

Baseado no Plano de Ensino do Componente curricular. É 

possível priorizar, substituir conteúdos, dependendo da  

necessidade, a ser avaliada junto ao corpo docente que 

atende  o/a estudante e equipe de apoio.

Avaliações

Quais instrumentos? Como foram aplicados? 

Recomenda-se oportunizar  diversas formas de expressão

da   aprendizagem.  Exemplos:  projetos  educacionais

(ensino,   pesquisa,  extensão),  atividades  diferenciadas

(seminários,  debates, provas individuais e/ou em duplas),

observando  o   nível  de  desempenho e  contribuição  do/a

estudante no  desenvolvimento do componente curricular.

 Observações:
67 
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APÊNDICE I - RELATÓRIO INDIVIDUAL DO DESEMPENHO ACADÊMICO 

Alerta  Ético:  as  informações  contidas  nesse  documento  são  consideradas
reservadas  e  o  compartilhamento  das  mesmas  deve  ser  restrito  apenas  aos
envolvidos na ação pedagógica, sob pena de implicações legais.

Nível de Ensino/ Forma: ( ) Técnico Integrado Regular ( ) Técnico Integrado EJA
( )Técnico Subsequente ( ) Curso Superior de Tecnologia ( ) Curso Superior de
Licenciatura ( ) Engenharia ( ) Pós-Graduação ( ) Outros

Nome do Estudante: 

Curso: 

Necessidades Educacionais Específicas:

Componente Curricular/Disciplina:

Docente(s):

Equipe multiprofissional responsável:

PARECER

Descrever avanços do(a) estudante, considerando os objetivos de 
aprendizagem pretendidos para  o bimestre e principais dificuldades. 

Procurar mencionar as propostas que tiveram êxito e aquelas que não 
tiveram e o que se observou  em ambos os casos. 

Pontuar o que pretende para a próxima etapa, em termos de objetivos 
específicos de atuação  junto à/ao estudante. Também destacar aspectos 
do seu desenvolvimento social. Caso o/a  estudante tenha acompanhado 
a turma realizando as mesmas atividades propostas para os  demais, sem
necessidade de adaptação, mencionar. 

Compreende e participa das atividades propostas no ambiente acadêmico?
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Apresenta desenvolvimento satisfatório no cumprimento das atividades? 
(baseado nos objetivos  propostos) 

Apresenta motivação para a realização das atividades? 

Necessita de recursos concretos/adicionais para aprender? 

Solicita auxílio do/a colega ou do/a docente para realizar as atividades? 

Como se dá a interação com os colegas nos diversos espaços escolares? 

Consegue trabalhar em grupo? 

É assíduo? 

Tem cuidado e organização com o material escolar? 

O que apresenta facilidade para aprender/resolver? 

O que apresenta dificuldade para aprender/resolver? 

Descrever de forma detalhada como o(a) aluno(a) foi avaliado.

_______________________________________ 
Assinatura do Professor(a) 

_____________________________________________ 
Assinatura do Setor Pedagógico 

_______________________________________ 
Assinatura do NAPNE
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APÊNDICE J - PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS

(ENSINO E PESQUISA) 

Componente  
Curricular 

(Indicar o  
componente  

curricular ou o  
Projeto)

Professor(a) LABORATÓRIO 

(indicar em
qual  espaço

de  
aprendizage

m  será  
desenvolvida
a  atividade)

Nº DE  
ALUNOS/
TURMA 

(indicar qual
a  turma, a  
quantidade
de  alunos e  

grupos)

Cronograma
das  atividades 

(Indicar datas
e  horários

que  
pretende  

desenvolver
as

atividades)

São João dos Patos, _________ de _________ 2021.

APÊNDICE K – ORIENTAÇÕES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
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