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Apresentação 
 
A 2 em 1 Comunicação e Educação preparou este material a fim de 
contribuir com as instituições educacionais para o planejamento 
acadêmico de 2020-2.  
 
Estamos vivendo um tempo de reformulações nos processos 
educacionais e entre os prejuízos e os desafios que tivemos e ainda 
teremos, precisamos planejar o semestre que está chegando, para evitar 
maiores danos à comunidade acadêmica e garantir maior tranquilidade 
a todos. Como também precisamos avaliar o que este tempo de 
quarentena nos ensinou.  
 
As novas rotinas que nos foram impostas podem de algum modo sugerir 
inovação para nossas instituições/escolas. 
 
Portanto, nossa intenção com este e-book é trazer elementos que 
ajudem as instituições e escolas a ReComeçar suas atividades 
pedagógicas, de biossegurança e de gestão frente ao enfrentamento 
da pandemia do COVID -19 assim como base para contingenciamentos 
futuros de qualquer ordem para a educação. 
 
Nossas contribuições têm dois aspectos: 
 

• Como pensar um Plano de Ação para (ReComeçar); 
• Ensinamentos que o tempo de Pandemia podem nos ajudar a 

inovar no cotidiano melhorando as novas rotinas. 
 
 
Esse documento conta com o apoio da Associação Nacional dos 
Centros Universitários – ANACEU e do portal Homeadschooling. 
 
 
 

Equipe 2 em 1 Comunicação e Educação 
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Quem é a 2 em 1 Comunicação e Educação? 
 

A 2 em 1 Comunicação e Educação tem como missão guiar as 
Instituições de Ensino e Escolas para alcançarem a excelência, por meio 
de uma equipe multiprofissional, que presta um serviço de consultoria de 
forma personalizada a cursos, instituições e sistemas de ensino no Brasil.  

É uma empresa sediada em Brasília focada em soluções 
personalizadas que levem as Instituições de Educação Superior a 
melhoria de seus processos regulatórios e avaliativos. Entre essas soluções 
encontram-se produtos referentes a todas as áreas acompanhamento 
de egressos, com a proposição de indicadores que melhorem a eficácia 
institucional e a formação continuada nas mais diversas áreas do 
conhecimento. 

Temos vários cases de sucesso e apresentamos a sua instituição 
ou escola uma série de produtos que podem melhorar a qualidade da 
sua oferta de ensino. Contamos ainda com programas e canais oficiais 
nas redes sociais e no Youtube onde produzimos conteúdos gratuitos à 
todos os interessados na área da educação. 

 
Nossos principais produtos: 
1-Construção e Reconstrução de planejamentos pedagógicos da 

educação infantil ao ensino superior; 
2- Acompanhamento dos processos avaliativos; 
3- Criação de Planos de Acessibilidade; 
4- Assessoria para construção de instrumentos autoavaliativos 

para empresas e comissões próprias de avaliação; 
5- Reorganização da Gestão da IES e de empresas educacionais; 
6- Assessoria de Imprensa; 
7- Formação de Professores e formação continuada; 
8- Criação e promoção de cursos e eventos presencias e em EaD. 
 
Todo trabalho é realizado por uma equipe de consultores 

altamente renomados no mercado nacional que, inclusive, possuem 
experiência em diversos setores privados e públicos. Nossa empresa leva 
Instituições de Ensino, empresas de capacitação continuada ou seu 
sistema de ensino a conseguir melhora dos padrões de qualidade por 
meio da articulação de duas áreas do conhecimento: a comunicação e 
a educação.    
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QUAL O OBJETIVO DESSE E-BOOK 
 
Apresentar um plano de retomada às atividades acadêmicas para o 
ReComeço em IES/escolaS: ReComeçar.  
 
Neste ReComeço das atividades queremos estar junto às instituições para 
que possamos apoiar na elaboração dos Planos de Ação para a 
retomada das atividades escolares, levando em conta a especificidade 
de cada escola. Para muito além de apresentarmos um plano pronto, 
nossa proposta é de colaborar para que cada escola ou IES possa 
construir seu Plano de ReComeço, levando em conta suas 
particularidades, realidade e necessidades.  
 
Apresentamos um Plano de Acão que se organiza em três dimensões, 
que de modo, associado, conjugam a organização pedagógica, os 
desafios da gestão e as inovações tecnológicas. Pela nossa experiência 
sabemos que este ReComeço exigirá desafios para uma nova 
reestruturação das instituições, como também precisaremos aprender a 
valorizar os aprendizados que tivemos ao longo deste primeiro semestre. 
 
Aproveitamos este Plano para ReComeçar e estamos também abrindo 
um canal de orientação sobre biossegurança e adaptações aos espaços 
físicos para quando os alunos voltarem às escolas e bancos acadêmicos. 
Muitas vezes ações simples podem colaborar para que tenhamos muita 
resolutividade neste novo tempo. 
 
Nossa proposta é poder associar o que as instituições/escolas precisam, 
querem e podem ter como condição para este momento.  
 
Vamos ReComeçar?  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O que muda no pós-pandemia?  
 
A Pandemia do COVID-19, nos deixa muitos ensinamentos, em especial 
no campo da educação. Foi preciso inovar, criar e usar e abusar da 
tecnologia para que pudéssemos manter as atividades escolares e 
acadêmicas. Foi preciso superar preconceitos com a educação a 
distância e foi preciso aprender como lidar com os recursos tecnológicos 
como ferramenta de apoio no processo de ensino e aprendizagem. 
Todas estas questões, não são novidades e tem gerado debate nos 
últimos tempos em todos os Fóruns educacionais. O que estamos 
propondo como debate, vai um pouco além da reflexão sobre o que 
fomos capazes de inventar e aprender com uma pandemia mundial. 
Estamos propondo um modo prático de atuar, ou seja, como cada 
instituição educacional poderá se reorganizar, a partir dos seus próprios 
aprendizados, para de fato, ReComeçar.  
 
O que estamos propondo é um olhar para a realidade de cada 
instituição e que possamos contribuir no replanejamento acadêmico ou 
educacional. Será preciso realizar um Plano de Ação adequado a 
realidade de cada ambiente escolar prevendo a retomada do segundo 
semestre, avaliando competências e, principalmente reorganizando os 
cronogramas das atividades práticas e de estágio. Estamos propondo um 
pensar junto, como uma forma de contribuir neste planejamento 
estratégico. 
 
 
Vamos detalhar o Plano de Ação, o que precisa ser pensado, planejado, 
mudado e reinventado. Levando em conta pelo menos três grandes 
dimensões: Gestão e Finanças, Planejamento Pedagógico (e 
tecnológico) e Novas Rotinas Acadêmicas. Entendemos que estas 
dimensões precisam ser repensadas a partir de cada contexto, para que 
os prejuízos possam ser transformados em aprendizados e que cada 
organização tenha direcionamento de suas ações para o final de 2020 e 
2021. 
 
Abordaremos também sobre as competências educacionais e propostas 
de avaliação para contribuir no planejamento pedagógico das 
atividades que foram desenvolvidas de modo online e, também, como 
poderemos reinventar nossas propostas pensando em processo de 
ensino híbridos e articulados. 
 
As normas básicas de Biossegurança nas escolas e como podemos 
planejar nossos espaços escolares, garantido segurança e cumprimento 
das normativas das autoridades sanitárias. 
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2. PLANO DE AÇÃO: PLANO DE AÇÃO PARA QUE CADA ESCOLA OU IES 

POSSA PENSAR E PLANEJAR O SEU RECOMEÇO A PARTIR DA SUA 
REALIDADE. 

 
O Plano de Ação é o nosso planejamento, por onde devemos e 
precisamos começar. É neste momento que conseguimos identificar 
nossas fraquezas e nossas fortalezas e o que de fato precisamos 
reorganizar. 
 
 
 
 
 
 
Para iniciarmos um plano de ação é importante: 
 

• Avaliar a realidade de cada IES/ escola e sua capacidade de 
inserção regional; 

• Definir os atores institucionais responsáveis pelo Plano de Ação da 
IES; 

• Definir quem é o Coordenador do Plano de Ação – aquele gestor 
que tem condições e governabilidade para que seja plausível sua 
execução. 

 
Colocar o plano de ação em prática: 
 

• Definir prazos; 
• Definir prioridades. 

  
 
 
 
 
Para pensar o plano de ação cada instituição precisa levar em conta a 
sua realidade, mas é fundamental pensar em pelo menos 3 dimensões, 
que de modo articulado, determinam nosso planejamento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por onde precisamos começar? 

Nossa sugestão é que a IES organize seu  
Plano de Ação em 3 eixos: 
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Para cada um dos eixos do Plano de Ação é fundamental pensarmos em 
Objetivos para depois elencarmos as metas, estratégias e finalmente as 
tarefas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eixos Objetivos 

Gestão e Finanças Reorganizar a gestão financeira da IES 
prevendo inadimplências, 
trancamentos e redução dos alunos, 
bem como as necessidades de novos 
investimentos frente à Pandemia. 

Procedimentos Pedagógicos (e 
tecnológicos) 

Definir os novos parâmetros e recursos 
pedagógicos a serem adotados pelos 
NDEs a fim de garantir a continuidade 
com qualidade dos cursos e projetos. 

Novas Rotinas Acadêmicas Mapear as novas rotinas 
pedagógicas, bem como os 
investimentos necessários para 
atender as necessidades acadêmicas 
no campo da tecnologia. 

Gestão e Finanças 

Novas Rotinas 
acadêmicas 

Procedimentos 
pedagógicos 
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Exemplos de Plano de Ação: Gestão e Finanças 
 

O que fazer? Por que fazer? Quem irá 
fazer 

Mapear o número de 
alunos da IES 

Conhecer a realidade atual da IES Gestor 

Conhecer a situação 
dos alunos 

Identificar a situação dos alunos: FIES, 
financiamentos... 

Gestor 

Mapear os cursos 
com maior número 
de trancamentos 

Identificar os cursos com maior problema de evasão Gestor 

Avaliar número de 
técnicos 
administrativas 

Redimensionar o trabalho presencial e home office Gestor 

Avaliar número de 
professores 

Redimensionar professores presenciais e tutores para 
EAD 

NDE 

Avaliar possibilidade 
de adequação da 
estrutura física 

Redimensionar locais de trabalho e necessidades de 
novos equipamentos 

Gestor 

Avaliar necessidade 
de investimentos em 
recursos 
pedagógicos e 
tecnológicos 

Mapear, a partir da realidade de cada curso, as 
implementações e ampliação do EAD 

NDE 

Mapear ampliação 
da CH docente para 
planejamento de 
atividades EAD e 
atividades práticas 
em horários 
alternativos 

Identificar a necessidade de ampliação, redução ou 
redimensionamento da CH dos docentes frente ao 
numero de alunos e novas rotinas pedagógicas 

NDE 

 
 
 
 
 

Agora vamos ver alguns exemplos para ajudar a pensar no Plano de Ação! 
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Alguns exemplos de Plano de Ação: Procedimentos Pedagógicos 
 

O que fazer? Por que fazer? Quem irá fazer  

Organizar a matriz 
curricular  

Identificar as disciplinas com 
potencial para EAD, Híbrido e 
Presencial 

NDE 

Formação docente para 
EAD 

Propor cursos de formação 
docente para qualificar o EAD 

NDE 

Organizar calendário 
alternativo para 
atividades práticas  

Propor alternativas para a 
realização das práticas e estágios 
em datas, horários, turnos 
alternativos (ex: final de semana) 

NDE 

Comunicado aos alunos Manter uma rotina de 
comunicação com os alunos 

NDE 

Avaliação em EAD Criar novas estratégias de 
avaliação para atender as 
necessidades do EAD – Portfólio 
para docentes 

NDE 

Projetos de extensão Fomentar a implementação de 
projetos de extensão que ativem a 
capacidade de inovar frente ao 
desafio do distanciamento social 

NDE 

Recursos Pedagógicos 
diversos  

Propor recursos pedagógicos 
interativos e intercursos como modo 
de estimular o encontro com os 
alunos, por intermédio de 
plataformas específicas (ex. zoom) 

NDE 

Rotinas de atendimento e 
agendas  

Manter a rotinas de atendimentos 
da coordenação, reunião de 
professores por meio de 
plataformas específicas (ex.zoom) 

NDE 
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Alguns exemplos de Plano de Ação: Procedimentos Pedagógicos 
 

O que fazer? Por que fazer? Quem irá 
fazer  

Fazer aditivo aos PPCs para 
justificar a substituição das 
disciplinas presenciais por 
atividades letivas que utilizem 
recursos educacionais digitais, 
TICs ou outros meios 
convencionais. 

 Atender ao preconizado no Portaria 
MEC nº 544/2020, Art. 1º § 4º: 
 “[...] A substituição de práticas 
profissionais ou de práticas que exijam 
laboratórios especializados, deve 
constar de planos de trabalhos 
específicos, [...] aprovados pelos 
colegiados de cursos e apensados ao 
projeto pedagógico do curso.” 

NDE 

Registrar todas as Atividades 
substitutivas de 2020.1 

Preparar-se para eventos Avaliativos e 
regulatórios. 

NDE 

Encaminhar ofício ao MEC dando 
ciência das Atividades 
substitutivas, no prazo de 15 dias,  
contando do inicio efetivo das 
mesmas 

Atender ao preconizado no Portaria 
MEC nº 544/2020, Art. 1º § 6º: 

NDE 

Propor a finalização do 
calendário 2010.1 (cronograma 
de fechamento do semestre); 

•  para quem tem carga 
horária prática pendente 
(inclusive mudar o 
calendário de férias); 

• Monitorar se há reposições 
e avaliações pendentes a 
serem feitas. 

Gerir o Calendário institucional com 
responsabilidade. 

Gestores e  
NDE 

Propor calendário 2010.2 
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Alguns exemplos de Plano de Ação: Procedimentos Pedagógicos 
 
 

O que fazer? Por que fazer? Quem irá fazer  

Planejar o semestre 2020.2 Gerir o Calendário institucional com 
responsabilidade. 
Mapeamento de problemas já 
identificados, possibilidades e 
expectativas 

Coordenações 

Planejar as Disciplinas mais 
detalhadamente: atividades 
simuladas, presenciais e 
remotas.  
Planejar atividades práticas  
presenciais em rodízios e 
pequenos grupos. 
Elaborar Material de apoio às 
práticas identificadas de 
serem simuladas e remotas. 

Garantir a qualidade do processo 
formador.  

Coordenações 

Acolhimento do Aluno e 
leitura de contexto local, 
nacional e internacional. 

Reconhecer as condições 
socioemocionais do estudante; 
Planejar ações de ajuda individuais ou 
coletivas. 

Coordenações 

Analisar a necessidade e 
viabilidade de avaliação 
diagnóstica para se identificar 
baixo desempenho (de 
turmas ou grupos de alunos), 
em determinadas disciplinas. 
Planejar cursos de extensão 
na área identificada como 
deficitária pela avaliação 
diagnóstica. 

Garantir a qualidade do processo 
formador. 
Prevenir abandono e evasão. 

Gestores e 
NDE 
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Alguns exemplos de Plano de Ação: Novas Rotinas Acadêmicas 
 

O que fazer? Por que fazer? Quem irá 
fazer  

Plataformas gratuitas de Apoio Identificar as plataformas educacionais 
que mais estão adequadas a 
realidade da IES 

NDE 

Grupo de estudo e pesquisa Criar um grupo docente para 
identificar as melhores práticas da IES 
durante a Pandemia; o que deu certo? 

NDE 

TCC Regular as novas modalidades e 
possibilidades de TCC, prevendo 
bancas online 

NDE 

ACC Regular as novas modalidades de 
atividades complementares, prevendo 
atividades online e em EAD 

NDE 

Estágios e práticas Regular novas rotinas para estágios e 
práticas, prevendo horários alternativos 

NDE 

Avaliação Regular novas modalidades de 
avaliação, incluindo alternativas para 
EAD 

NDE 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cada item do Plano de Ação é preciso definir as tarefas e o prazo, por isto é importante que 
o plano de ação tenha um coordenador para cada eixo. Aos gestores da área administrativo 
financeira cabe a definição dos novos parâmetros para que a IES saiba o caminho que deverá 
percorres durante o período da crise. 

ATENÇÃO 
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Deverá o gestor definir em um plano macro todas as necessidades da 

IES: 
 
 
 
O gestor deve propor todo o plano de contingência e organizar por 
trimestre as metas e objetivos:  
 
Metas por trimestre: 
 

2021 – planejar e 
dimensionar as 
necessidades por 
Trimestre 

 I trimestre 
2021 

II 
trimestre  
2021 

III trimestre  
2021 

VI trimestre 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
  

Nossa sustentabilidade – pré pandemia até março 2020 

Nosso plano de contingência durante a pandemia Abril a junho 2020 

Plano de contingência para o (Re)começo Julho a dezembro 
2020 

Nossa sustentabilidade – pré pandemia até março 2020 

Nosso plano de contingência durante a pandemia Abril a junho 2020 

Plano de contingência para o (Re)começo Julho a dezembro 
2020 
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3. PROCEDIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
 
 
 
 
 
Cabe ao coordenador do plano de ação copilar o que cada NDE 
aponta para que se defina as ações e áreas prioritárias. O principal nó 
crítico em relação aos procedimentos pedagógicos é como cada NDE 
pode e/ou irá programar as atividades que não foram realizadas em 
2020-1, principalmente práticas e estágios (em especial para os cursos da 
saúde). A seguir apresentamos uma proposta de matriz para ajudar o 
coordenador do plano de ação: 
 
 

 
 

Estas novas rotinas acadêmicas também é o NDE quem devem 
sistematizar as melhoras práticas e pensar em novos regulamentos 
inserindo as atividades realizadas de modo remoto. A seguir 
apresentamos uma proposta de matriz para os registros do NDE: 
 

curso Pontos que precisam 
atenção da matriz 
curricular 

Atividades 
práticas e de 
laboratório 

Proposta do 
NDE 

    

    

Curso O que 
deu 
certo? 

Como 
fizemos? 

Onde precisamos melhorar? 

    

 
  

   

Os procedimentos pedagógicos precisam ser discutidos pelos NDEs de cada curso, a fim de 

que se possa atender as necessidades de cada área. 

As rotinas pedagógicas também devem estar muito associadas a curso 
tendo em vista a particularidade de cada  área. 
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4. TECNOLOGIAS E AS AULAS EAD 

 
Sem delongas e com resgates históricos, porque não temos mais tempo 
para o passado, estamos experimentando processos de ensino e de 
aprendizagem sem antes termos ensaiado muito, embora o digital e o 
virtual "já assombrassem" muitos e há um bom tempo.  

Entretanto, estamos sendo pegos - todos juntos e misturados - de uma 
hora para outra e com nossas crianças e adolescentes. O que fazer 
então, se a escolha passa a ser realmente ceder às tecnologias digitais e 
virtuais para que nos ajudem a continuarmos o que nossa história, como 
seres humanos sempre nos promoveu - APRENDER E PENSAR. 

Grande parte das IES tem apostado e investido no uso das tecnologias 
para a inserção das aulas em EAD – numa modelagem que envolve o 
desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) com 
uma ampla variedade de recursos pedagógicos, de interação e de 
interatividade. 
 
Sobre interatividade em si, como exemplo das possibilidades de 
ferramentas que se pode utilizar, estão os AVAs tipo, MOODLE, CANVAS, 
BLACKBOARD, GOOGLE CLASS, os quais passaram a ser, senão um 
portfólio de conteúdos das aulas, as próprias aulas; entretanto, sabemos 
que não são as ferramentas que fazem a efetividade da construção do 
conhecimento, e em se estando de forma remota ou a distância, mais 
necessária ainda se faz a diversidade metodológica e cognitiva que se 
pode imputar nas atividades. 
 
Mas vamos pensar em compor nossos AVAs, sejam eles quais forem, com 
recursos educacionais, objetos de aprendizagem, de estilos diversos, 
abertos inclusive, (tratando de preceitos de Recurso Educacional Aberto 
- REA, da CAPES, por exemplo), outros como autorais de nossos 
professores, tipo ebooks, pdf interativos, animações, e recursos mais 
simples como infográficos, vídeo-aulas gravadas por nossos professores, 
histórias em quadrinhos, preceitos de robótica a partir do pensamento 
analógico, e uma infinidades de possibilidades. Isso já é uma inovação 
que sua escola poderá realizar.  
 
Uma das coisas que o período da Pandemia do Covid-19 nos ensinou é 
o quanto precisamos criar alternativas pedagógicas que podem 
potencializar nossas atividades acadêmicas. As vídeo-aulas, como 
exemplo, podem ser um importante recurso e simples de ser produzido. 
Associadas a desafios interativos e a um material didático de qualidade 
as vídeo-aulas podem ser uma inovação na sua IES. 
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De uma forma, simples, o que precisamos para criar vídeo-aulas: 
 

1. Uma proposta de formação docente  
2. Uma estrutura na escola, parceria para a gravação das aulas ou 

simplesmente autoinstrução para o professor fazer a gravação de 
casa  

3. Um roteiro pedagógico – planejado no contexto do curso, com 
imagens, figuras e elementos pedagógicos adequados ao tema 

4. Um conjunto de recursos pedagógicos que podem ser usados no 
roteiro: situações problemas, desfechos, questões... 

5. Um Storyboard para termos um design apropriado à plataforma 
6. Templates: Modelos de apresentações com arte, com a 

identidade do curso (estilos Pages, Powerpoint, Core slides, 
Keynote dentre diversas). 

7. Para as gravações: Uma direção de arte: alguém que oriente o 
professor em como gravar uma aula 

8. Uma imagem visual que seja adequada ao curso 
9. Lousa digital para ajudar o professor em suas aulas, caso as 

gravações sejam realizadas na escola 
 
Outras ferramentas que a Pandemia do Covid-19 nos ensinou são as de 
atividades on time ou síncronas, do tipo reuniões,  lives, webinar, 
hangouts.  
 
São usados recursos de tecnologia para que o professor em tempo real 
possa abordar algum assunto ou temática que permita a interatividade 
com os alunos. Este recurso pode ser um complemento das atividades de 
aulas que realizarmos. Como sendo o momento de interação online com 
outros participantes e com temáticas ampliadas.  
 
Sobre estas ferramentas, acesse 
https://homeadschooling.com.br/portal/materiais-ferramentas/ e irá 
encontrar mais de 60 tipos delas. Demais recursos tecnológicos e 
ferramentas de outras naturezas acesse o portal 
http://homeadschooling.com.br  
 
Agora pense numa modelagem metodológica inovadora com tudo isso 
acoplado, e que ainda tenha eficiência cognitiva. 
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Veja o exemplo de um modelo que criamos: 
 

 
 
 
 
Então, este modelo carrega no GUIA ILUSTRATIVO (o template organizado 
acima citado) – no VÍDEO SÍNTESE ( vídeo aula) – na AULA AO VIVO 
(algumas das plataformas on time). E isso tudo ainda pode ser 
reorganizado e desenvolvido por seus professores. 
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5. AGORA VAMOS FALAR DE BIOSSEGURANÇA  
 
Biossegurança: deve ser entendida como um conjunto de 
procedimentos e ações realizadas num determinado ambiente para 
controlar ou reduzir os riscos provocados por algum agente externo 
(químico, físico, biológicos. 
 
Em tempos de Pandemia de Covid 19 a biossegurança está no modo 
como protegemos as pessoas e o ambiente sobre como evitar a 
contaminação do COVID-19. 
 
O recomeço das atividades escolares deverá respeitar um conjunto de 
regras de higiene tanto dos ambientes como das pessoas, que deverão 
ter acesso ao material de higienização, bem como deverão apreender 
em como proceder de modo correto. 
 
Biossegurança nos Espaços Físicos 
 
As instituições/escolas deverão observar: 
 

• Decretos Municipais sobre as regras de distanciamento – manter 
mesas e cadeiras a uma determinada distância; 

• Garantir álcool gel em todos os ambientes; 
• Orientar o uso de bebedores de água: somente para pegar água 

com as garrafinhas; 
• Criar protocolos de higienização sistemática (mesas, chão, 

corrimão das escadas, etc); 
• Criar regras para uso dos elevadores (a depender da realidade de 

cada IES/escola); 
• Medidor de temperatura; 
• Tapetes higiênicos nas entradas da escola; 
• Manter ambiente arejados; 
• Lixeiras com pedais para evitar o uso das mãos; 
• Evitar atividades que envolvam grandes aglomerações em 

ambientes fechados. 
 
Preconiza-se a limpeza das superfícies, com detergente neutro, seguida 
de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio). 
 
Biossegurança das Pessoas 
 
O que devemos orientar em toda a comunidade acadêmica:  
 

•  Usar somente lenços de papel e colocar no lixo; 
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•  Uso de garrafas individuais para beber água, evitando o contato 
direto da boca com as torneiras dos bebedouros; 

•  Higienizar as mãos com água e sabonete/sabão antes das 
refeições, após tossir, espirrar ou usar o banheiro;  

•  Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após tossir ou espirrar ou após 
contato com superfícies; 

•  Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso 
pessoal; 

•  Aplicar a etiqueta respiratória: proteger com lenços 
(preferencialmente descartáveis) a boca e nariz ao tossir ou 
espirrar para evitar disseminação de gotículas das secreções. Na 
impossibilidade de serem usados lenços, recomenda-se proteger 
a face junto à dobra do cotovelo ao tossir ou espirrar. 

  
 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2020) 
 
COMO LAVAR CORRETAMENTE AS MÃOS: consulte o link da Anvisa e 
proponha oficinas educativas para toda a comunidade acadêmica.  
 
Aprender fazendo: 
 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/higienizacao_simplesm
ao.pdf 
 
No processo de preparação do ambiente físico para o retorno das aulas 
presenciais, receber funcionários e estudantes da forma mais segura 
possível é nosso maior objetivo. Além de medidas de higienização, não 
podemos esquecer do fator humano que engloba esta situação, as 
pessoas provavelmente voltarão para este ambiente escolar com medo, 
e tendo que aprender novas rotinas de convivência. 
 
É importante ressaltar que as soluções a serem adotadas por cada 
instituição irão variar de acordo com cada caso particular e que aqui 
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listamos orientações do que seriam condições ideais. Não existe solução 
que se encaixe em todos os casos, estas variam de acordo com os 
recursos disponíveis, clima, cultura local, e outras variáveis.  
 
Além disso, as recomendações deste documento visam instituições de 
diversos níveis, portanto algumas dicas funcionam melhor para o nível 
infantil, mas não para nível médio e vice-versa. Portanto, adaptações 
alternativas, criativas e personalizadas, são inevitáveis e também o maior 
recurso das instituições neste momento.  
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6. ADAPTAÇÕES DO AMBIENTE FÍSICO 

 
Redensificar estações de trabalho/estudo 
 
Tendo em vista as recomendações de afastamento mínimo de 2 metros, 
recomenda-se o afastamento de mesas, tanto das mesas de trabalho 
dos funcionários, quanto mesas/carteiras dos alunos em sala de aula. 
 
No caso de mesas de trabalho/estudo que sejam de uso coletivo, como 
mesas de reunião, estações de trabalho conjuntas, mesas de estudo em 
grupo de bibliotecas, ou mesas de refeitórios, recomendamos a 
marcação alternada de lugares, indicando onde se é permitido sentar e 
onde não é, de forma que nenhuma pessoa fique sentada diretamente 
ao lado ou de frente para outra, conforme o exemplo abaixo: 
 

Essa marcação pode ser feita com 
uma adesivagem indicando onde é 
permitido sentar-se ou não.  
 
Alternativas para a marcação com 
adesivagem:  
 
 - fita isolante; 
 - qualquer outra fita; 
 - sinalização com papel sulfite A4 
comum. 
 
Esta é uma ação relativamente simples, 
o afastamento pode ser mais 
desafiador em espaços apertados. Em 
casos em que não for possível o 
afastamento, nem a alternância de 
lugares, recomenda-se a instalação de 

barreiras em cima das mesas, podendo estas serem de vidro, de madeira, 
como preferirem, desde que cumpram a função de separação e sejam 
altas o suficiente para conter possíveis partículas expelidas ao falar, tossir 
ou espirrar.  
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Limitar o compartilhamento de objetos 
 

É importante repensar sobre as 
dinâmicas de uso dos espaços, e 
identificar quais objetos são de uso 
compartilhados. Feito isto, quais desses 
objetos podemos limitar o uso, 
tornando-o de uso exclusivo de 
determinado aluno ou funcionário? Por 

exemplo: computadores, teclados e mouses. Objetos que recebem 
toque durante todo o dia devem ser limpos pelo menos 1 vez ao dia, 
desde que seja de uso exclusivo de 1 funcionário.  
Caso seja um objeto compartilhado 
deve ser limpo entre cada uso. O 
mesmo vale para alunos, então no caso 
de uso de materiais de desenho, por 
exemplo, estes devem ser higienizados 
antes do uso e toda vez que um novo 
aluno for utilizar o material. Caso a 
instituição tenha condições, o ideal 
seria que cada aluno tivesse eu próprio 
material ou que pelo menos houvesse o suficiente para todos os alunos 
de 1 turma, evitando compartilhamento durante as aulas e reduzindo as 
higienizações apenas para os momentos de troca de turmas. 

 
Lugares marcados nas salas de aula 
 
Algumas escolas já utilizam esta dinâmica de lugares marcados, sendo 
de simples implementação. Sendo possível um lugar de uso exclusivo de 
cada aluno, esta solução reduz a necessidade de higienização entre 
uma aula e outra. 

 
 

Aprender com práticas da área da saúde 
 

Espaços como hospitais e clínicas, devido ao número de pessoas com 
doenças circulando nestes locais, possuiriam um alto potencial de 
contaminação à pessoas saudáveis caso algumas precauções especiais 
para minimizar as chances não fossem tomadas. Por este motivo, 
podemos aprender muito com esta área sobre práticas e adaptações 
físicas que tornam um ambiente mais seguro.  
Exemplos: 
 
 - É comum ter pias/lavatórios instaladas em algumas entradas e 
corredores para facilitar o acesso à higienização constante. 
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 - O dispenser de álcool em gel também é comum e presente em vários 
locais para facilitar a higienização. Esta solução é muito mais fácil, rápida 
e econômica de implementar do que a instalação de lavatórios.  
 
 - Limpeza de sapatos: Uso de propé. Você ja deve ter utilizado esta 
proteção para os calçados ao entrar em alguma clínica. Se não, é como 
se fosse um saquinho colocado em volta do sapato. A função desse 
recurso é evitar que nossos sapatos carreguem sujeiras para dentro do 
ambiente. Uma alternativa mais econômica é a colocação de 
capachos em todas as entradas da instituição. 
 
- Os materiais de revestimentos destes locais são de fácil limpeza e 
manutenção. Evita-se pisos/azulejos com rejuntes pois este é um ponto 
de acúmulo de sujeiras. As tintas utilizadas são laváveis e não-tóxicas. 
 
- Estudos demonstram que o local onde mais ocorrem contágios dentro 
de hospitais são nos corredores. Desde então para minimizar esta 
ocorrência sugere-se evitar aglomerações nos corredores e estímulos 
para a permanência no local. Em caso de reforma ou construção, dar 
preferência para projetar corredores com boa ventilação natural.  
 
 
Corredores de sentido único 

 
Como explicado no tópico acima, 
corredores são locais propícios para 
contágio. E como isso acontece? 
Normalmente quando duas pessoas 
estão andando em sentidos contrários, 
e ao cruzar uma com a outra, caso 
uma dessas pessoas espirre ou esteja 
falando, é possível que partículas de 
saliva atinjam quem bem no sentido 
contrário.  
 
A solução para esta situação é bem 
simples: corredores de sentido único. 
Isso pode ser feito da seguinte forma: 
sinalizar o chão do corredor, com fita 
ou até com giz, dividindo-o em dois 
sentidos, como faixas de trânsito. Isso 
evita muitos cruzamentos entre 
pessoas e possíveis "trombadas". Para 
as instituições que atendem alunos 

pequenos, é uma oportunidade de tornar a experiência mais lúdica e 
ensinar sobre normas de trânsito.  
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Reforçar práticas de prevenção 
 
 

Você pode estar pensando que não aguenta mais ouvir sobre como 
lavar as mãos, etc. A maioria de nós já sabe o que precisamos fazer com 
relação a higiene e como. Porém, não adianta nada saber o que deve 
ser feito e esquecer de colocar em prática. Muitos de nós também já 
incorporamos as novas práticas à rotina, mas não é difícil de imaginar 
que ao voltar para um ambiente onde tínhamos nossas rotinas "normais", 
algumas distrações ocorram e sejamos 
tomados pela falsa sensação de que tudo 
voltou ao normal. Assim fica fácil relaxar com 
as precauções de higiene e portanto, é 
importantíssimo que a instituição reforce a 
importância das práticas. Sugerimos, além do 
reforço em forma de orientações faladas, a 
instalação de avisos visuais em corredores, 
perto de cantinas, banheiros, entradas das 
salas de aula e da instituição. Os avisos 
podem ser desde placas adesivadas, até um 
simples papel sulfite, tanto no piso quanto nas 
paredes. 
 
 
 
Tecnologia sem toque  

 
Para as instituições que tiverem condições, esta 
solução não é essencial, porém ajuda a diminuir 
riscos de contágio. Recomendamos essa 
tecnologia em: elevadores, portas (abertura 
automática por sensor) e em banheiros (torneiras 
automáticas por sensor, vaso sanitário com 
descarga automática).  
 

 
Como alternativas mais simples: 
 
 - disponibilizar álcool em gel ao lado de todos os elevadores; 
 - deixar as portas permanentemente abertas; 
 - torneiras de acionamento automático por toque, por mais que envolva 
um toque para liga-la, a higienização das mãos é feita logo após e o 
fechamento da torneira é automático, ou seja, sem contato com ela 
após a higienização. Banheiros estão entre os ambientes de maior risco 
de contágio, ainda que tocar na válvula de descarga não seja o ideal, 
as torneiras automáticas já reduzem a maior parte do risco de 
contaminação. 
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Rodízio de dias e horários 
 
Num primeiro momento, sugerimos que a volta às aulas seja um processo 
gradual e híbrido. Ou seja, as aulas à distância continuam, alternadas 
com as aulas presenciais. Por exemplo: aulas presenciais apenas 2 dias 
na semana, segunda e quarta para metade das turmas e terça e quinta 
para a outra metade. O mesmo vale para funcionários, sugerimos rodízio 
entre dias de trabalho presencial e de home office. Outra solução 
importantíssima para evitar aglomerações, é implementar horários de 
intervalo/recreio distintos para cada série, ou como preferirem dividir, pois 
é o momento de maior aglomeração entre alunos. Horários distintos de 
entrada e saída das aulas, mesmo que sejam com 15 minutos de 
diferença, já impactam muito na redução do fluxo nos corredores e na 
saída. 
 
Ventilação natural 
 
Recomenda-se, sempre que possível, dar preferência à ventilação 
natural em detrimento do ar condicionado. Dependendo de cada caso, 
pode-se planejar aulas ao ar livre desde que com algum tipo de 
sombreamento. 
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7. LEGISLAÇÃO: VEJA O QUE TEMOS DE LEGISLAÇÃO RECENTE SOBRE A 
PANDEMIA: 

 
 
Para ajudar neste plano de ReComeço colocamos alguns links 
importantes da legislação: 
 
DESPACHO GABINETE DO MINISTRO – 08/09/2020. Homologa o Parecer 
CNE/CBC nº 9/2020, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de 
Educação - CNE, o qual reexaminou o Parecer CNE/CP nº 5, de 28 de 
abril de 2020, que dispôs sobre a reorganização do Calendário Escolar e 
da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 
Covid-19, especificamente quanto ao item 2.16, "Sobre avaliações e 
exames no contexto da situação de pandemia". 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=downl
oad&alias=147041-pcp009-20&category_slug=junho-2020-
pdf&Itemid=30192  
 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Recomendação nº 048, de 01 de julho 
de 2020. Recomenda ao Ministério da Educação, que observe o Parecer 
Técnico nº 162/2020, no que diz respeito a estágios e práticas na área da 
saúde durante a pandemia de Covid-19. 
http://conselho.saude.gov.br/recomendacoes-cns/1250-
recomendacao-n-048-de-01-de-julho-de-2020 
 
 
PORTARIA Nº 343 - 17/03/2020  - Dispõe sobre a substituição das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de 
pandemia do Novo Coronavi ́rus - COVID-19. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-
2020-248564376 
 
PORTARIA Nº 345 – 19/03/2020. Altera a Portaria MEC no 343, de 17 de 
março de 2020. 
 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-
2020-248564376 
 
PORTARIA Nº 395 – 15/04/ 2020 - Prorroga o prazo previsto no § 1o do art. 
1o da Portaria no 343, de 17 de março de 2020. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-395-de-16-de-marco-de-
2020-248162153 
 
PORTARIA Nº 473 – 12/05/2020 - Prorroga o prazo previsto no § 1o do art. 
1o da Portaria no 343, de 17 de março de 2020. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-473-de-12-de-maio-de-
2020-256531507  
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PORTARIA Nº 544 - 16/06/2020  Dispõe sobre a substituiça ̃o das aulas 
presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situaça ̃o de 
pandemia do novo coronavi ́rus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC no 
343, de 17 de março de 2020, no 345, de 19 de março de 2020, e no 473, 
de 12 de maio de 2020. 
 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-
2020-261924872 
 
PORTARIA Nº 572 – 01/02/2020 - Institui o Protocolo de Biossegurança para 
Retorno das Atividades nas Instituições Federais de Ensino e dá outras 
providências. 
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-572-de-1-de-julho-de-
2020-264670332 
 
PORTARIA Nº 572, DE 1º DE JULHO DE 2020- Institui o Protocolo de 
Biossegurança para Retorno das Atividades nas Instituições Federais de 
Ensino e dá outras providências. 
 http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-572-de-1-de-julho-de-
2020-264670332 
 
SERES. Consulta sobre a aplicabilidade de alterações de grades 
curriculares de cursos de graduação por Instituições de Ensino Superior 
(IES). PARECER CNE/CES Nº: 804/2018 de 5 de dezembro de 2018. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=downl
oad&alias=107861-pces804-18&category_slug=fevereiro-2019-
pdf&Itemid=30192  
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EM DÚVIDA CONSULTE O SITE O MINISTÉRIO DA SAÚDE OU LIGUE (136) 
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Para esse novo começo, nosso RECADO FINAL:  

 

Como PAIS, a grande saída para os dias de hoje em que estamos 
simultaneamente ao mesmo tempo e no mesmo espaço com nossos 
filhos e a IES/ESCOLA junto e agora em um novo formato, é a de nos 
aliarmos às possibilidades de conhecimento JUNTO COM ELES, ou seja, 
vamos descobrir juntos o que existe de novo. 
 
Como PROFESSORES, é necessária nossa reinvenção em termos de 
metodologias, recursos, "padrões de ensino' e tempo de aprender; mais 
do que nunca, nesses novos tempos, podemos ter os tempos de cada 
um, acessados. 
 
Como DIRIGENTES devemos reorganizar nossas métricas e conceitos de 
aulas - nossos budgets - nossos planejamentos de ensino e 
principalmente, nossas estratégias sobre como a nova IES/ESCOLA, pode 
ainda ser muito mais efetiva do que já o foi. 
 
Como ESTUDANTES, e aqui o recado vai para além dos alunos da 
educação básica mas para todos aqueles que experimentam a 
educação a distância: Vamos ajudá-lo a reaprender a estudar, se 
concentrar, brincar, multiplicar, criar, interagir e muito mais! 
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