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PROTOCOLOS PARA VOLTA AS AULAS NO IF BAIANO CAMPUS 

GUANAMBI - MODELO SEMIPRESENCIAL DE ENSINO 

 

 

1.0 NORMATIVAS 

 

LDB Nº 9.394/1996, artigo 32, parágrafo 4º, que dispõe sobre a Educação a 

Distância como item integrador e complementar da aprendizagem. 

 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2021/2025 do Instituto Federal 

Baiano, o qual versa no item 4.8 sobre a Política de Educação a Distância: 

Caracterização e Diretrizes. 

 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IF Baiano, aprovado pela 

Resolução IF Baiano/CONSUP n° 46, de 13 de novembro de 2018.  

 

Resolução CNE Nº 06/ 2012, capítulo III, parágrafo único, que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio. 

 

Decreto Nº 9.057/2017, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, o qual versa 

sobre o desenvolvimento e veiculação de programas de ensino a distância, em 

todos os níveis e modalidades de ensino e na educação continuada. 

 

Portaria MEC nº 2.117/2019, que trata da carga horária na modalidade de 

Ensino a Distância (EaD) em cursos de graduação presenciais ofertados por 

Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de 

Ensino. 

 

Instrução Normativa nº 19/2020 - RET-GAB/RET/IF Baiano, de 13 de março 

de 2020, que dispõe sobre medidas preventivas de enfrentamento de 

emergência de saúde pública, adotadas pelo IF Baiano em decorrência do 

novo coronavírus. 
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Nota Técnica Conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da 

Procuradoria Geral do Trabalho (PGT) nº 05, de 18 de março de 2020, que 

tem por objeto a defesa da saúde dos(as) trabalhadores(as), dos(as) 

empregados(as), dos(as) aprendizes e dos(as) estagiários(as) adolescentes. 

 

Instrução Normativa nº 20/2020 - RET-GAB/RET/IF Baiano, de 19 de março 

de 2020, que complementa a Instrução Normativa Nº 19/2020, que dispõe 

sobre medidas preventivas 

de enfrentamento de emergência de saúde pública, adotadas pelo IF Baiano 

em decorrência do novo coronavírus. 

 

Portaria MEC nº 376, de 3 de abril de 2020, que dispõe sobre as aulas nos 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

 

Parecer CNE nº 5/2020, de 28 de abril de 2020, referente à reorganização do 

calendário escolar e à possibilidade de cômputo de atividades não presenciais 

para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da 

pandemia do COVID-19. 

 

Parecer CNE/CP nº 9/2020, de 8 de junho de 2020, que retomou essa 

temática, com o reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020. 

 

Parecer CNE/CP nº 11/2020, de 7 de julho de 2020, que definiu “Orientações 

Educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas 

Presenciais e Não Presenciais no contexto da Pandemia”. 

 

Resolução 90/2020 - OS-CONSUP/IFBAIANO, de 28 de outubro de 2020, 

que regulamenta e normatiza, em caráter temporário, a implementação de 

Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP) nos cursos técnicos de nível 

médio e nos cursos de graduação, presenciais e a distância, em função da 

situação de excepcionalidade da pandemia de COVID-19. 
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Parecer CNE/CP nº 19/2020, de 8 de dezembro de 2020, o qual, uma vez 

homologado, deu origem à Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 

2020, regulamentando dispositivos da Lei nº 14.040/2020. 

 

Resolução CNE/CP nº 2/2020, de 10 de dezembro de 2020, regulamentando 

dispositivos da Lei nº 14.040/2020.  

 

Decreto nº 357 de 05 de julho de 2021, em seu artigo 10 suspende as 

atividades letivas presenciais e as atividades práticas dos cursos em geral, 

bem como os cursos de capacitação na rede pública e privada, nos ensinos 

fundamental, médio e universitário. 

 

Portaria interministerial nº 5, de 04 de agosto de 2021, que reconhece a 

importância nacional do retorno à presencialidade das atividades de ensino e 

aprendizagem. 

 

Parecer CNE/CP nº 2/2021, de 04 de agosto de 2021, que trata das Diretrizes 

Nacionais orientadoras para a implementação de medidas no retorno à 

presencialidade das atividades de ensino e aprendizagem e para a 

regularização do calendário escolar. 
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2.0 DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

1) Ensino semipresencial é a abordagem didático-pedagógica que combina e 

articula no processo de ensino e aprendizagem, espaços, tempos, 

metodologias e atividades presenciais e a distância por meio do uso de 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), respeitando as 

especificidades das áreas de conhecimento e das disciplinas curriculares. 

2) Compreende-se por DISCIPLINAS HÍBRIDAS aquelas que mesclam 

procedimentos pedagógicos típicos do ensino presencial com atividades no 

ambiente virtual de aprendizagem. 

3) Compreende-se por ATIVIDADES SÍNCRONAS aquelas em que docentes e 

estudantes se encontram em atividade pedagógica no mesmo momento, ainda 

que não estejam no mesmo espaço físico, podendo ser contabilizadas como 

dia letivo. 

4) Compreende-se por ATIVIDADES ASSÍNCRONAS aquelas em que 

docentes e estudantes não atuam ao mesmo tempo no desenvolvimento da 

atividade, ou seja, não estão sincronizados. As atividades assíncronas podem 

ser contabilizadas como dia letivo. 

5) Compreende-se por AMBIENTE VIRTUAL DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

(AVA) os softwares que agregam ferramentas de interação entre os sujeitos do 

processo de ensino e aprendizagem via tecnologias digitais da informação e da 

comunicação (interatividade). 

 

3.0 DOS OBJETIVOS 

São objetivos pedagógicos do ensino semipresencial: 

I - contribuir para o ensino de qualidade por meio da integração entre os 

percursos metodológicos presenciais e a distância; 

II - integrar as diferentes linguagens por meio de recursos didático-pedagógicos 

que propiciem a mediação dos processos educativos; 

III - flexibilizar o espaço e o tempo na condução das atividades pedagógicas; 

IV - possibilitar ao discente a vivência de um processo educativo que contribui 

para desenvolvimento da autonomia, disciplina e organização da 

aprendizagem. 
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4.0 DAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA OFERTA 

1) As formas de organização descritas neste item referem-se aos cursos de 

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, na forma integrada e 

Subsequente e no Ensino Superior. 

2) O modelo de composição/organização das disciplinas híbridas deverá ser 

planejado durante o Planejamento Pedagógico do Campus, no início do 

ano/semestre letivo, com o Conselho/ Colegiado do Curso. 

3) O ensino semipresencial pode ser realizado por meio das diversas 

ferramentas que integram o AVA, desde que sejam consideradas as condições 

de acesso da turma, o conteúdo e os objetivos pedagógicos. 

4) Dentre as atividades disponíveis no AVA, recomenda-se a utilização de no 

mínimo duas diferentes, de maneira a diversificar a abordagem didático-

pedagógica dos conteúdos. 

5) As atividades de ensino semipresencial devem ser detalhadas no Plano de 

Ensino dos docentes e registradas tanto no AVA quanto no Sistema Unificado 

de Administração Pública (SUAP). 

6) O modelo de composição da carga horária das disciplinas semipresenciais 

poderá adotar o sistema de intercalação entre atividades presenciais e a 

distância ao longo do semestre/ano letivo. 

- As atividades à distância deverão ser distribuídas proporcionalmente no 

decorrer das etapas/semestres que compõem o período letivo; 

- A aprovação final das disciplinas semipresenciais no âmbito de cada curso 

caberá aos Conselhos/Colegiados dos cursos. 

- Os Planos de Ensino deverão discriminar a carga horária presencial e não 

presencial das disciplinas, bem como, as atividades desenvolvidas. 

 

5.0 CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE RETORNO 

1) O planejamento do ensino de forma semipresencial, contemplará o início da 

volta gradual à presencialidade simultaneamente ao ensino remoto, cuja 

materialização considerará o atendimento às normas de biossegurança 

vigentes. 

2) O retorno das atividades acadêmicas e administrativas será organizado em 

Fases, a saber: 

Fase 1: início gradual das atividades acadêmicas semipresenciais; 
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Fase 2: implementação gradual da oferta curricular de forma semipresencial; 

Fase 3: consolidação do ensino semipresencial. 

3) A transição das Fases está condicionada à realidade institucional e às 

condições epidemiológicas locais, regionais e estaduais e apresentação prévia 

de relatório do Campus que assegure as condições mínimas para a 

implementação de uma nova fase. 

4) O Campus deverá adotar mecanismos para avaliação diagnóstica das ações 

realizadas em cada fase, utilizando-se dos dados tanto para a implementação 

de novas fases, quanto para retroagir, caso necessário. 

 

5.1 FASE 1: Início Gradual das Atividades Acadêmicas Semipresenciais 

1) Na Fase 1, com previsão de duração de 50 dias letivos, consistirá na 

continuidade das atividades acadêmicas instituídas pelas Atividades 

Pedagógicas não Presenciais (APNPs) com a inserção cuidadosa e gradativa 

das atividades presenciais previstas abaixo: 

a) Retomada gradativa das atividades administrativas dos setores essenciais, 

adotando o escalonamento de servidores. 

b) Orientações presenciais de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 

estágios, projetos de pesquisa e extensão e demais programas de formação 

profissional. 

c) Retomada das atividades de estágio (para os estudantes maiores de 18 

anos) e de atividades de extensão e pesquisa. 

d) Defesas e apresentações de TCC e relatórios de estágio. 

e) Tutoria acadêmica. 

f) Atividades práticas (cursos superiores, subsequentes e integrado). 

 

2) O número de estudantes atendidos de forma presencial nas atividades da 

Fase 1 estará limitado a 20% do total de estudantes matriculados nos diversos 

cursos do Campus e a 8 (oito) por sala. 

3) Caberá a cada Colegiado/Conselho de Curso definir, de acordo com o limite 

estabelecido, o quantitativo de estudantes atendidos, bem como, as atividades 

a serem ofertadas. 

4) Na fase de início gradual das atividades acadêmicas presenciais o Campus 

deverá se estruturar de acordo com as medidas de prevenção descritas nas 
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diretrizes institucionais e governamentais. 

5) A partir da fase de início gradual das atividades acadêmicas presenciais, o 

Campus deverá realizar processos de avaliação contínua das ações 

desenvolvidas, para a tomada de decisão tanto para o processo de ampliação 

gradativo das atividades presenciais, quanto para a eventual redução ou 

suspensão. 

 

5.2 FASE 2: Implementação Gradual da Oferta Curricular de Forma 

Semipresencial 

Na Fase 2, com previsão de duração de 50 dias letivos, coincidirá com a 

retomada gradual das aulas teóricas presenciais. 

1) Deverá ser dada a continuidade às atividades não presenciais e as previstas 

na fase anterior.  

2) O número de estudantes atendidos de forma presencial nas atividades da 

Fase 2 estará limitado até 30% do total de estudantes matriculados nos 

diversos cursos do Campus e até 12 (doze) estudantes por sala. 

3) O planejamento das atividades presenciais desta fase deve considerar as 

diretrizes institucionais e governamentais e as condições epidemiológicas 

locais, regionais e estaduais, para definir o momento da implementação. 

4) As atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam a participação 

da comunidade externa, ou que necessitem de deslocamento do estudante 

para outras instituições, podem ser inseridas na fase de implementação 

gradual da oferta curricular de forma presencial, considerando as diretrizes 

institucionais e governamentais. 

 

5.3 FASE 3: Consolidação do Ensino Semipresencial 

1) Na fase de consolidação do ensino semipresencial será autorizada a 

ampliação gradativa do fluxo de membros da comunidade acadêmica até 

atingir o quantitativo necessário para o desenvolvimento normal das atividades 

acadêmicas e administrativas.  

2) O número de estudantes atendidos de forma presencial nas atividades da 

Fase 3 estará limitado até 60% do total de estudantes matriculados nos 

diversos cursos do Campus e até 16 (doze) estudantes por sala. 

3) A oferta de aulas presenciais será implementada gradativamente até o 
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quantitativo necessário para o retorno da normalidade e integralização da carga 

horária anual/semestral dos cursos.  

4) Durante a fase de consolidação do ensino semipresencial serão adotadas as 

atividades de ensino não presenciais de forma complementar, com o intuito de 

viabilizar a integralização da carga horária anual mínima de cada componente 

curricular, previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

 

6.0 DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

6.1 Salas de Aula 

1) As salas devem permanecer arejadas, com a ventilação natural dos 

ambientes, propiciando a renovação do ar ambiente. As janelas e portas devem 

permanecer abertas durante as aulas e, sempre que possível, as atividades 

devem ser realizadas em áreas abertas. 

2) Na organização da sala de aula as cadeiras deverão ser organizadas em fila. 

Os estudantes deverão manter o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e 

meio) uns dos outros. As cadeiras não poderão ficar dispostas de frente uma 

para outra. 

3) Os estudantes deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas, 

recomendando-se a criação de um “mapa de lugares” ou “mapa de cadeiras”, 

sinalizado com fitas no chão, respeitando a distância mínima de 1,5m (um 

metro e meio) entre elas. 

4) Deverá ser sinalizada, no chão da sala de aula, a distância de pelo menos 

1,5m (um metro e meio) entre o professor e o estudante da primeira fileira. 

5) Preferencialmente, os estudantes não devem mudar de sala durante o turno. 

O professor que deverá se deslocar até a sala de aula. Quando a mudança de 

sala de aula for inevitável, estas devem ser higienizadas antes de cada troca 

de turma e os estudantes devem: (01) higienizar as mãos com água e sabão ou 

com álcool em gel a 70%; (02) higienizar os calçados em tapetes sanitizante 

dois em um ou com borrifador contendo solução de hipoclorito que estará na 

entrada da sala de aula.  

6) Deve ser evitado o cumprimento com aperto de mãos, beijos e/ou abraços. 

O estudante deverá manter o cabelo preso e evitar o uso de acessórios 

pessoais, como brincos, anéis e relógios. 
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7) Não será permitido o compartilhamento de materiais escolares (lápis, 

apagador, caneta, livros, entre outros), nem de uso pessoais (copos, 

maquiagens, entre outros) entre os estudantes, nem entre estudantes e 

professor. A orientação é que nesse espaço o acesso seja realizado apenas 

com os materiais essenciais para a aula. 

8) Será suspenso o uso de armários compartilhados, caso existam. 

9) A entrada e a saída dos estudantes da sala de aula devem ser realizadas de 

forma organizada, evitando assim aglomerações na porta. 

 

6.2 Sanitários 

1) Os sanitários, lavatórios e vestiários devem ser limpos antes da abertura da 

entrada dos estudantes, após o fechamento e, no mínimo, a cada duas horas, 

nos diferentes turnos de funcionamento. 

2) O lixo dos sanitários também deve ser removido a cada higienização dos 

ambientes, sendo, portanto, descartado ou armazenado com segurança. 

3) Deverá ser definida e informada na porta de entrada de cada banheiro, a 

quantidade máxima de pessoas que podem utilizar o espaço ao mesmo tempo, 

respeitando o distanciamento de 1,5m (um metro e meio), para evitar 

aglomerações. 

4) Nas entradas/saídas dos banheiros deverão ser instalados dispensadores de 

álcool em gel 70%. 

5) Devem ser utilizadas lixeiras com tampa e pedal, e manter os banheiros 

sempre com água, sabão e papel toalha, para higiene frequente das mãos. 

6) As janelas e/ou basculantes deverão ser mantidos abertos para permitir a 

ventilação natural do ambiente. 

 

6.3 Bebedouros 

1) Deverá ser indicado, via comunicação visual, que se evite o contato direto 

com a superfície do bebedouro, devendo ser utilizado papel toalha com 

possibilidade de descarte imediato em coletor de resíduos com acionamento 

sem contato manual (lixeira com tampa e pedal) e posteriormente, realizar a 

higienização das mãos. 

2) Bebedouros que exijam a aproximação da boca para ingestão devem ser 

desativados. 
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3) Deverão ser utilizados apenas bebedouros que permitam o funcionamento 

através do dispensador de água para copos, como exemplo os que possuem 

torneiras. 

4) Deverá ser orientado a todos, estudantes e servidores, que tenham o seu 

próprio copo ou garrafa para utilizar o bebedouro. A escola deve fornecer 

copos descartáveis para aqueles que não tiverem o seu de uso individual.  

5) Será demarcada a distância mínima de 1,5m (um metro e meio) próximo aos 

bebedouros, para evitar aglomerações. 

6) Os bebedouros devem ser higienizados pelo menos duas vezes a cada 

turno, principalmente antes da entrada dos estudantes. 

 

6.4 Laboratórios 

1) Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco à 

COVID-19. 

2) Utilizar, obrigatoriamente, Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 

(jaleco, máscara, touca e luva em casos indicados pelo docente ou TAE) antes 

de entrar no laboratório.  

3) Não manusear celulares e bolsas dentro dos laboratórios, não usar adornos, 

em casos de cabelos compridos, prendê-los.  

4) Manter os ambientes ventilados (janelas e portas abertas) não sendo 

permitido o uso do ar condicionado. 

5) Respeitar o limite de 2 (dois) estudantes em cada laboratório de cada vez 

durante a Fase 1, quantitativo que poderá ser acrescido até o limite de 10 

estudantes por laboratório na Fase 2. 

6) Poderão ser reservados 3 (três) laboratórios diferentes em um mesmo 

horário, perfazendo um total de 20 usuários na Fase 1 e 30 usuários na Fase 2 

dentro do pavilhão de laboratórios ao mesmo tempo.  

7) Respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre as 

pessoas dentro dos laboratórios, não sendo permitido atividades práticas em 

grupo. 

8) Higienizar bancadas e equipamentos logo após o uso com álcool a 70%, 

pelos usuários do laboratório.  

9) Higienizar frequentemente as mãos utilizando álcool a 70% (redobrar o 

cuidado se estiver utilizando chama/fogo durante a aula).  
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10) Limpar os calçados em tapete sanitizante dois em um ou com borrifador 

contendo solução de hipoclorito que estará na entrada dos Laboratórios. 

11) Organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamentos 

de uso individual. 

12) Manter a limpeza e desinfecção do ambiente entre cada aula prática 

realizada, deixando uma tolerância de tempo entre as aulas, para a equipe de 

terceirizados realizar a limpeza. 

13) Fazer escalas de horários de entrada/saída do pavilhão de laboratórios 

para realização de atividades práticas, evitando assim que ocorram 

aglomerações nos corredores do módulo. 

14) Fica proibida a utilização dos armários de uso coletivo. 

15) Fica proibida a realização de aulas práticas que utilizem equipamentos 

como lupa e microscópios, devido ao alto risco de contaminação para a 

COVID- 19. 

 

6.5 Biblioteca 

1) Garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco a 

COVID-19. 

2) Utilizar, obrigatoriamente, máscara no interior da biblioteca.  

3) Manter o ambiente ventilado (janelas abertas) não sendo permitido o uso do 

ar condicionado. 

4) Manter o distanciamento social, respeitando a distância mínima de 1,5m (um 

metro e meio). 

5) Respeitar o limite de 1 (um) usuário em cada mesa de estudos, fazendo 

sinalizações com fitas nos lugares que serão utilizados e organizando as 

mesas de forma a garantir o distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) 

entre os usuários. 

6) Higienizar as cadeiras e mesas com solução de hipoclorito de sódio ou com 

álcool, diariamente, ao fim de cada turno de aulas. 

7) As obras consultadas e emprestadas precisam ficar sem manuseio 

observando tempo determinado pelos estudos, devendo ser armazenadas em 

local separado das demais obras. 

8) Evitar o atendimento pessoal, quando isso não for possível, deverá existir 

marcação no chão que garanta a distância de segurança e barreira física 
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(acrílico ou vidro). 

9) O manuseio do acervo nas estantes deve ser realizado somente pelo 

servidor do setor. 

 

6.6 Gabinetes com computador 

1) Organizar o uso dos gabinetes de computadores de forma a garantir o 

distanciamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre os usuários. 

2) Proceder a desinfecção dos computadores após cada uso (na 

impossibilidade de desinfecção dos computadores após cada uso, os gabinetes 

não poderão ser utilizados). 

 

6.7 Refeitório/Copa/Cantina 

1) Higienizar o refeitório/copa/cantina, diariamente ao final de cada turno de 

funcionamento, com atenção para: maçanetas, interruptores, porta da 

geladeira, porta do micro-ondas, puxadores dos armários, botões da cafeteira, 

garrafa térmica e torneiras. 

2) Reforçar a higienização de mesas, cadeiras, bandejas, todo material de uso 

coletivo que não possa ser evitado. 

3) Os servidores que preparam e manipulam os alimentos devem redobrar os 

cuidados com a saúde, higiene pessoal, higiene do local de trabalho e higiene 

dos alimentos. 

4) Dar preferência ao uso de talheres, copos e bandejas descartáveis; caso 

isso não seja possível, higienizar esses utensílios antes e após o uso com água 

e sabão e/ou álcool a 70%. Ampliar os pontos de devolução dos pratos, 

talheres e bandejas. 

5) Não é permitido compartilhamento de lanches, copos, pratos e talheres, bem 

como o uso de vasilhames de uso coletivo (exemplo: potes de biscoitos). 

6) Permanecer o menor tempo possível e evitar conversar no ambiente, 

principalmente durante as refeições, enquanto estiver sem máscara. Não 

utilizar o espaço da copa/refeitório como área de descanso e/ou reuniões. 

7) Definir e informar na porta de entrada de cada copa, o número de pessoas 

que podem usar o espaço ao mesmo tempo, para evitar aglomerações. 

8) Implantar e sinalizar o uso do álcool em gel 70% no local de início das filas. 

Orientar a higienização das mãos com água corrente e sabão líquido ou álcool 
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em gel a 70% antes e depois de entrar no refeitório/copa ou usar a cantina. 

9) Sinalizar o chão marcando com fita, o fluxo da fila de entrada do refeitório 

deixando uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio) entre as pessoas. 

Sinalizar da mesma forma o local da cantina para compra e retirada dos 

produtos. 

10) No refeitório, distanciar as mesas e cadeiras para aumentar o espaço entre 

as pessoas, retirando as mesas que não serão utilizadas. Utilizar somente um 

dos lados da mesa ou alternar os lados, evitando que as pessoas fiquem frente 

a frente. Se necessário, sinalizar os locais que poderão ser utilizados. 

11) A utilização de máscaras é obrigatória para todas as pessoas que 

adentrarem nesses espaços, devendo ser retiradas apenas quando o usuário 

for se alimentar. Ao fim da refeição, a máscara deve ser recolocada 

imediatamente. 

12) Orientar os usuários a retirarem a máscara facial ao sentar e colocá-la em 

um saco plástico/papel individual para, posteriormente, descartá-la ou 

higienizá-la. 

13) Ampliar o período de funcionamento da cantina e do refeitório e escalonar 

horários de refeição distintos para os usuários, buscando evitar aglomerações. 

14) Manter as janelas e as portas abertas, favorecendo o fluxo de ar nesses 

ambientes. 

15) Manter os talheres, preferencialmente, embalados individualmente e 

manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos. 

 

6.8 Corredores 

1) Os corredores deverão possuir comunicação visual, mantendo o 

distanciamento seguro. 

2) Não será permitido o uso de corredores para sentar, deitar ou se reunir entre 

2 (duas) ou mais pessoas. 

 

6.9 Quadra poliesportiva e campo de futebol 

A recomendação é que o uso desses espaços seja direcionado pelo docente 

responsável pelo componente curricular Educação Física, com os seguintes 

critérios de atuação: 

1) Os estudantes deverão utilizar o uniforme de Educação Física durante o dia 
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na escola, para evitar superlotação dos vestiários. 

2) O condicionamento físico dos estudantes pode estar diferente de antes da 

pandemia, e por isso o professor deverá ajustar o currículo, incluindo o tipo e a 

intensidade dos exercícios, estabelecer uma carga de atividade física 

progressiva e gradual. 

3) Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento 

físico recomendado, mínimo de 1,5m (um metro e meio), reduzindo a partilha 

de materiais e objetos. Adotar estratégias de circuito, em que os exercícios são 

realizados em estações. 

4) Sugestão: oferecer aulas de meditação no horário de Educação Física. A 

proposta é chamar os estudantes a refletirem sobre aspectos diversos, que 

incluem também a realidade do contexto global. 

5) Evitar o compartilhamento de materiais e equipamentos entre os estudantes. 

Por exemplo, se os estudantes tiverem escalonados, o equipamento deve ser 

limpo antes ou depois de cada uso. 

 
6.10 Internato 

O documento orientador para utilização dos alojamentos durante a 

pandemia da Covid-19 será elaborado por Comissão instituída pela Portaria de 

nº 188/2021 - RET-GAB/RET/IFBAIANO, de 29 de julho de 2021. 

 

6.11 Reprografia 

1) O atendimento aos estudantes na reprografia deverá ocorrer através da 

sinalização das posições na fila, respeitando o distanciamento mínimo. 

2) O atendimento aos servidores será de no máximo 2 (duas) pessoas por vez 

na própria sala de reprografia. 

 

6.12 Transporte Escolar 

1) Os operadores de ônibus escolar deverão implementar assentos alternativos 

fixos. 

2) Assim como em todos os ambientes da instituição, no transporte escolar, os 

estudantes devem usar máscaras, permanecer em seus assentos e evitar falar. 

3) Os motoristas deverão manter a limpeza dos ônibus, antes da entrada e logo 

após o desembarque total dos passageiros. 
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4) Sugere-se contratação de ônibus adicionais, além de identificar os ônibus já 

existentes que são usados predominantemente por estudantes e servidores, a 

fim de limitá-los apenas a esse tipo de viagem. 

5) O Campus, deverá estabelecer comunicação contínua com os operadores 

dos ônibus escolares para garantir que estes verifiquem com os estudantes se 

eles ou alguém da família se sentem indispostos ou se apresentam sintomas 

gripais. Nesses casos, o estudante deverá ser orientado a ficar em casa. 

6) Orientação em relação ao uso dos assentos: adoção de assentos fixos para 

facilitar o rastreamento em casos positivos; disposição dos assentos com base 

na ordem de embarque e desembarque dos estudantes, e utilização apenas 

dos bancos ao lado de janelas; se possível, não misturar estudantes de séries 

diferentes, e agrupar estudantes de mesma origem familiar (irmãos podem 

sentar juntos, por fazerem parte do mesmo grupo familiar). 

7) Embarque e desembarque devem ser organizados (o primeiro a entrar irá 

direto para o fundo do ônibus e será o último a sair). 

8) Preferencialmente, cada motorista deve ser responsável por um único 

ônibus e/ou rota específica. Pontos de ônibus e rotas adicionais devem ser 

considerados. 

9) Se possível ou quando possível, sugere-se que os pais levem seus filhos à 

escola, evitando o transporte escolar. 

 

6.13 Espaço de Convivência 

1) Deverá permanecer fechado até nova avaliação que permita a sua abertura. 

 

7.0 QUANTITATIVO DE ESTUDANTES EM CADA FASE 

1) Será facultativo aos estudantes, o retorno a cada uma das fases, por 

decisão da família ou do próprio estudante, se maior de 18 anos. 

2) Será realizado o mapeamento das famílias/estudantes que tenham interesse 

no retorno presencial. 

3) As Fases 1 e 2 serão limitadas a 20% e 30%, respetivamente, do total de 

estudantes matriculados no Campus e ao máximo de 8 (oito) e 12 (doze) 

alunos, respectivamente, por sala. 

4) A Fase 3 será limitada a 60% do total de estudantes matriculados nos 

diversos cursos do Campus e ao máximo de 18 (dezoito) alunos por sala. 
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8.0 QUANTITATIVO DE SERVIDORES EM CADA FASE 

1) Cada chefia imediata deverá planejar o funcionamento de cada setor, de 

acordo com a demanda, observando o protocolo de segurança. 

 

9.0 SISTEMATIZAÇÃO DO REGISTRO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

1) A frequência do estudante deverá ser contabilizada normalmente nos dias 

das aulas presenciais. 

2) Para os estudantes que permanecerem em ensino remoto, a frequência 

deverá ser contabilizada por meio de entrega das atividades online ou 

impressas e/ou participação nas aulas síncronas, quando houver. 

 

10.0 MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA APLICADAS À UNIDADE DE ENSINO 

 

10.1 Acompanhamento da comunidade para monitoramento de sintomas 

1) O Serviço de Saúde, em parceria com os demais setores do Campus, 

deverá realizar a busca ativa de sintomáticos respiratórios dentre a 

comunidade acadêmica diariamente. Ao identificar um estudante/servidor com 

sinais e sintomas compatíveis com síndrome gripal, COVID-19 e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave, este deve ser imediatamente encaminhado até uma 

Unidade Básica de Saúde para avaliação. Nesse meio tempo, o 

estudante/servidor deverá permanecer sob supervisão, em local restrito, 

preferencialmente em ambiente aberto e arejado, separado dos demais.  

2) O Campus deverá implementar estratégia de monitoramento, a partir de 

checagens e acompanhamento de sinais e sintomas, de estudantes/servidores 

que foram diagnosticados com COVID19 ou no aguardo dos resultados de 

exames. Os estudantes/servidores que forem de casos positivos de COVID-19 

deverão ser afastados das atividades presenciais pelo período mínimo 

adequado. 

 

10.1.1 Temperatura 

1) Pais, responsáveis, estudantes e trabalhadores da educação devem ser 

orientados a aferirem a temperatura corporal antes da ida para a escola. Caso 

a temperatura esteja maior ou igual a 37,7°C, o deslocamento para a escola 
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deve ser suspenso. Para estes casos, é recomendado que seja comunicado à 

instituição e deve-se procurar por atendimento em Unidade Básica de Saúde 

de referência. 

 

10.2 Fluxo de pessoas 

1) A Instituição deverá organizar o fluxo de entrada e saída, de preferência com 

escalonamento de horário, evitando assim aglomerações. 

2) Garantir o distanciamento social de 1,5m (um metro e meio) no mínimo, 

tanto nos ambientes internos, quanto externos. 

3) Monitorar a movimentação dos estudantes durante os intervalos das aulas. 

 

10.3 Limpeza e desinfecção da escola 

1) A manutenção de limpeza dos ambientes deve ser feita no início e no final 

das atividades presenciais, no mínimo a cada turno. 

2) Durante as atividades, é fundamental a limpeza contínua de áreas comuns 

(corredores, salas de aula, auditórios, laboratórios, biblioteca, salas 

administrativas, refeitório, copas, banheiros, bebedouros, maçanetas, 

corrimãos, portas, quadras, estacionamentos, dentre outras) para garantir a 

segurança das pessoas.  

3) Dispor de produtos desinfetantes e material de limpeza, em quantidade 

compatível à estrutura e higienização diária. 

4) Disponibilizar recipientes com álcool gel 70% em todos os ambientes, em 

quantidade compatível à estrutura e número de circulantes na Instituição de 

Ensino (conforme Lei Estadual nº 13.706/2017). 

5) No Campus, todos os trabalhadores da educação, estudantes e visitantes 

devem higienizar as mãos com água e sabão ou devem realizar o uso do álcool 

em gel 70%. 

 

10.4 Grupos de Risco 

1) Os grupos de risco da COVID-19, que ainda não receberam as duas doses 

da vacina, deverão permanecer, preferencialmente, em trabalho remoto, no 

caso dos trabalhadores da educação, e em APNP’s, no caso dos discentes. 
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10.5 Uso de material de proteção 

1) O uso de máscara será obrigatório nas dependências do Campus por todos 

e a Instituição deverá fiscalizar. 

2) Para os discentes serão recomendadas pelo menos 2 (duas) máscaras 

reutilizáveis por turno que estiverem no Campus. 

3) Para os trabalhadores da educação, que estarão próximos aos estudantes, 

além da máscara, será facultativa a utilização de protetores faciais para 

reforçar a segurança. 

 

10.6 Material informativo 

1) Distribuir material para orientação de pais, estudantes e trabalhadores da 

educação quanto às medidas protetivas para o retorno das aulas, bem como 

distribuição/fixação de material (cartazes, panfletos, dentre outros) nas 

unidades de ensino, que podem ser distribuídas de forma virtual. 

 

11.0 ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

1) É muito importante estar atento à questão emocional de professores, 

familiares e servidores, que terão que se adaptar novamente ao ambiente 

escolar presencial, depois de um período considerável de isolamento social. 

2) A comunicação com esses públicos é fundamental, para identificar 

feedbacks e insights para tomadas de decisão sobre os próximos passos. 

3) Acompanhamento individual - Mapear casos mais extremos e proporcionar 

acompanhamento individual; acionar rede de apoio, que envolverá as áreas 

especializadas (psicólogo, assistente social, Técnicos em assuntos 

educacionais). 

 

12.0 REUNIÕES PEDAGÓGICAS 

1) As reuniões de Conselho de Professores, de Cursos, de Colegiados, 

reuniões gerais e demais tipos de reuniões devem, preferencialmente, 

permanecer na forma online. 

 

13.0 PLANO DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS 

Atualmente o Campus conta com 08 terceirizados destinados aos 

serviços de limpeza. 
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Pelos protocolos discutidos seriam necessários 27 (vinte e sete) 

pessoas da limpeza para que todos os locais, que serão utilizados (Tabela 1), 

sejam higienizados e possam atender a comunidade com segurança sanitária, 

portanto, com os revezamentos e escalas, seriam necessários mais 2 (dois) 

servidores. 

 

Tabela 1. Previsão de servidores terceirizados por setor/sala para a limpeza das áreas 
a serem utilizadas.  

Local Descrição Nº de servidores  

Pavilhão 0 8 salas, 3 banheiros, 1 copa 01 

Pavilhão I 7 salas, 2 banheiros 01 

Pavilhão II 6 salas 01 

Pavilhão do NAPNE 5 salas 01 

Pavilhão III 15 salas e 2 banheiros 03 

Pavilhão Informática 5 salas 01 

Pavilhão Portaria 2 salas, 1 banheiro 01 

Administrativo 11 salas, 3 banheiros 01 

Biblioteca 15 salas, 2 banheiros 02 

3 salas, biblioteca, 2 banheiros 01 

Laboratórios 11 salas, 2 banheiros 01 

Auditório Auditório, 2 banheiros 01 

Quadro 2 banheiros 01 

Almoxarifado 2 salas, 1 banheiro 01 

Setor médico 5 salas 01 

Sala Avicultura 01 sala, 2 banheiros 01 

Sala Suinocultura 01 sala, 2 banheiros 01 

Sala Agroindústria 3 salas, 5 banheiros 01 

Salas Agricultura (01,02,03 

e 04) 

5 salas, 3 banheiros 01 

Sala do bovino 3 salas, 3 banheiros 01 

Sala mestrado 3 salas, 3 banheiros, copa 01 

Abatedouro 1 sala, 2 banheiros 01 

Oficina 4 salas, 4 banheiros 01 

Pibid 4 salas, 2 banheiros 01 

TOTAL 27 

Fonte: Elaborada pela Comissão, 2021 
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14.0 SUGESTÃO DE QUESTIONÁRIOS ONLINE A SER APLICADOS 

 A comissão sugere que o Campus faça um diagnóstico, a partir de 

questionários aplicados aos alunos, responsáveis e servidores no intuito de 

levantar dados que possam auxiliar no planejamento das atividades 

acadêmicas. 

 
 
15.0 SUGESTÃO DE PLANEJAMENTO DA OFERTA DO ENSINO 
SEMIPRESENCIAL 
 
 
Tabela 2. Escalonamento de retorno dos técnicos e docentes, desde que todos 
estejam vacinados com a segunda dose da vacina, por pelo menos 15 dias.  
 

Período/2021* % presencial Gestão Técnicos Docentes 

Até 10 dias antes da data 

do retorno 

100% x   

Até 10 dias antes da data 

do retorno 

100% x x  

Até 05 dias antes da data 

do retorno 

100%   X 

*Planejamento a ser realizado por cada chefia imediata e cada colegiado/conselho de 
curso 
Fonte: Elaborada pela Comissão, 2021 
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Tabela 3. Escalonamento de retorno das aulas presenciais, após pesquisa de retorno. 
 
Fases Previsão de 

duração 
considerando 

100 dias 
letivos 

(semestre) 

Estudantes em 
ensino presencial 

Níveis de ensino Atividades 

Integrado Subsequente Graduação Pós-
graduação  

1* 50 dias máx. 20% e limitado 
a 08 estudantes por 
turma 

X X X X 1- Setores (planejamento de cada chefia); 
2- Orientações presenciais de Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCC), estágios, projetos 
de pesquisa e extensão e demais programas de 
formação profissional;  
3 - Estágios; 
4 - Atividades práticas; 
5 - Defesa de TCC e Estágios. 

2* 50 dias máx. 30% e limitado 
a 12 estudantes por 
turma 

X X X X 1 - Oferta de demais disciplinas e atividades; 

3* 100 dias máx. 60% e limitado 
a 18 estudantes por 
turma 

X X X X 1 - Oferta de demais disciplinas e atividades 
podendo seguir o planejamento em ciclos 
conforme as Atividades Pedagógicas Não 
Presenciais. 

* ao final de cada Fase será feita uma reavaliação para retroagir ou avançar 
Fonte: Elaborada pela Comissão, 2021 
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Tabela 4. Sugestão de distribuição das turmas dos Cursos Superiores quinzenalmente 
e em turnos 
 

Dias de 01 a 15  

Turno Agroi* Agron* Ads* Química Biologia Total 

Manhã 1AT, 3AT 1AE, 3AE, 5AE 1AS, 3AS   7 turmas 

Tarde 5AT, 6AT 6AE, 8AE, 

10AE 

5AS   6 turmas 

Noite    1AQ,3AQ, 

5AQ,6AQ,8AQ 

1BIO 6 turmas 

Dias de 16 a 30 

Manhã 5AT, 6AT 6AE,8AE,10AE 5AS   7 turmas 

Tarde 1AT, 3AT 1AE,3AE,5AE 1AS,3AS   6 turmas 

*Laboratório próprio; Agroi - Agroindústria; Agron-Agronomia; Ads-Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas; 
Fonte: Elaborada pela Comissão, 2021 
 
 
Tabela 6. Sugestão de distribuição das turmas dos Cursos médios nas modalidades 
Integrado e Subsequente quinzenalmente e em turnos. 
 

Dias de 01 a 15 

Turno Agroi* Agrop* Inform* Agri* Zoot* Total 

Manhã 1AB, 2AB 1AA,1BA, 

2AA 

1AI, 1BI, 

2AI 

1AC, 1BC, 

2AC,  

1AZ, 2AZ,  13 turmas 

Tarde 3AB 2BA,3AA, 

3BA 

2BI,3AI, 

3BI 

2BC, 3AC, 

3BC 

3AZ 11 turmas 

Dias de 16 a 30 

Manhã 3AB 2BA,3AA,  

3BA 

2BI,3AI, 

3BI 

2BC, 3AC, 

3BC 

3AZ 13 turmas 

Tarde 1AB, 2AB 1AA,1BA, 

2AA 

1AI,1BI, 

2AI 

1AC, 1BC, 

2AC 

1AZ, 2AZ 11 turmas 

*Agroi - Técnico em Agroindústria; Agrop- Técnico em Agropecuária; Inform - Técnico 
em Informática; Agri - Técnico em Agricultura e Zoot - Técnico em Zootecnia  
Fonte: Elaborada pela Comissão, 2021 

 
 


