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PORTARIA-SME Nº 019/2020 

 

 

 

Aparecida do Rio Doce - Goiás, 27 de julho de 2020. 

 

 

“Dispõe sobre nomeação da Comissão Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 e dá 

outras providências”. 

 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Aparecida do Rio Doce, Estado de 

Goiás, no uso das atribuições legais, 

 

 RESOLVE: 

 

Art.1º. A criação da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 

(CMGPC), com o objetivo de qualificar o debate público e subsidiar tomadas de decisões 

juntamente com a sociedade civil, acerca de questões relevantes a serem consideradas na futura 

reabertura das escolas da jurisdição do Sistema Municipal de Ensino. 

  

 

COMPOSIÇÃO: 17 membros 

 

1. Representante da Secretaria da Educação: Alessandra Fernandes de Paula 

2. Representante da Secretaria de Saúde: Lidiane Jacinto de Oliveira 

3. Representante da Vigilância em Saúde: Josiane Aparecida da Silva 

4. Representante da Secretaria de Assistência Social: Alexandre da Silva Vieira 

5. Representante da Secretaria da Administração: Ana Cristina Costa 

6. Representante da Contabilidade: Fábio Goulart de Andrade 

7. Representante dos profissionais da Educação: Giulena Dias Ferreira Martins 

8. Representante do Conselho Municipal de Educação: Nilcivânia Martins Guimarães 

9. Representantes da Comissão Escolar do CMEI: Cleide Maria de Souza Silva, Gabriela 

Freitas Morais 

10. Representantes da Comissão Escolar da EMVJJ: Cristina Rodrigues Albino, Angelita 

Batista de Souza 

11. Representantes da Escola Estadual: Joana Darks de Souza Ferreira, Servílio Ferreira de 

Freitas 
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12. Representante do Poder Legislativo: Zeleni Batista Garcia de Queiroz 

13. Representante do Conselho da Merenda Escolar: Alexânia Severino Ferreira 

14. Representante dos estudantes da Educação Básica: Kaleb Fernandes Ribeiro 

 

Art. 2º. Compete a CMGPC: 

 

I.           Elaborar e aprovar seu regimento interno; 

II. Definir diretrizes e princípios para orientar as unidades escolares, na garantia do 

direito à vida, à educação, ao acolhimento da comunidade escolar, à preservação e 

valorização da relação e do vínculo professor-aluno e à manutenção dos recursos 

orçamentários extraordinários; 

III. Promover estudos, discussões e debates sobre a educação em tempos de pandemia; 

IV. Elaborar normas e protocolos de segurança sanitária, higiene, saúde e prevenção para 

validação dos órgãos sanitários;  

V. Elaborar o Plano de Retorno das Aulas Presenciais da Rede Municipal de Ensino; 

VI. Participar da Reorganização do Calendário Escolar. 

 

 

 Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 

 

 

 

 

 

Alessandra Fernandes de Paula 

Secretária 

 
 

Publicado por: 

Alessandra Fernandes de Paula 

Código Identificador:9D14DBFC 
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PORTARIA-SME Nº 020/2020 

 

 

 

Aparecida do Rio Doce - Goiás, 21 de agosto de 2020. 

 

 

 

“Dispõe sobre nomeação da Comissão Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 e dá 

outras providências”. 

 

 

 

  A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Aparecida do Rio Doce, 

Estado de Goiás, no uso das atribuições legais; 

 

  RESOLVE: 

 

Art.1º. A criação da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da Covid-19 

(CMGPC), com o objetivo de qualificar o debate público e subsidiar tomadas de decisões 

juntamente com a sociedade civil, acerca de questões relevantes a serem consideradas na futura 

reabertura das escolas da jurisdição do Sistema Municipal de Ensino. 

  

 

COMPOSIÇÃO: 16 membros 

 

15. Representante da Secretaria da Educação: Alessandra Fernandes de Paula 

16. Representante da Secretaria de Saúde: Lidiane Jacinto de Oliveira 

17. Representante da Vigilância em Saúde: Josiane Aparecida da Silva 

18. Representante da Secretaria de Assistência Social: Alexandre da Silva Vieira 

19. Representante da Secretaria da Administração: Ana Cristina Costa 

20. Representante da Contabilidade: Fábio Goulart de Andrade 

21. Representante dos profissionais da Educação: Giulena Dias Ferreira Martins 

22. Representante do Conselho Municipal de Educação: Nilcivânia Martins Guimarães 

23. Representantes da Comissão Escolar do CMEI: Cleide Maria de Souza Silva, Gabriela 

Freitas Morais 

24. Representantes da Comissão Escolar da EMVJJ: Cristina Rodrigues Albino, Angelita 

Batista de Souza 



 

 

6 
 

25. Representantes da Escola Estadual: Joana Darks de Souza Ferreira, Servílio Ferreira de 

Freitas 

26. Representante do Conselho da Merenda Escolar: Alexânia Severino Ferreira 

27. Representante dos estudantes da Educação Básica: Kaleb Fernandes Ribeiro 

 

Art. 2º. Compete a CMGPC: 

 

I. Elaborar e aprovar seu regimento interno; 

II. Definir diretrizes e princípios para orientar as unidades escolares, na garantia do direito 

à vida, à educação, ao acolhimento da comunidade escolar, à preservação e valorização da 

relação e do vínculo professor-aluno e à manutenção dos recursos orçamentários 

extraordinários; 

III. Promover estudos, discussões e debates sobre a educação em tempos de pandemia; 

IV. Elaborar normas e protocolos de segurança sanitária, higiene, saúde e prevenção para 

validação dos órgãos sanitários;  

V. Elaborar o Plano de Retorno das Aulas Presenciais da Rede Municipal de Ensino; 

VI. Participar da Reorganização do Calendário Escolar. 

 

 

 Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

contrárias. 

 

 

 

 

 

 

Alessandra Fernandes de Paula 

Secretária 
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Nota de Cancelamento de Publicação 

 

 
 

 

A Portaria SME Nº 020/2020, de 21 de agosto de 2020, revoga a Portaria SME Nº 

019/2020, de 27 de julho de 2020, em função da Renúncia da Vereadora Zeleni Batista Garcia de 

Queiroz, indicada como Representante do Poder Legislativo para compor a Comissão de 

Gerenciamento da Pandemia COVID-19. Solicitação feita via Ofício, justificando-se pelo fato de 

estar concorrendo ao cargo eletivo de vereadora nas eleições de 2020. Nenhum outro representante 

foi indicado para substituí-la. 

 

 

 
Alessandra Fernandes de Paula 

Secretária 

 
 
 
 
 

 

Publicado por: 

Alessandra Fernandes de Paula 

Código Identificador:5A9C8ED8 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Educação está assegurada como um direito social a todos os cidadãos 

brasileiros conforme prescreve a Constituição Federal 1988, diante desse contexto 

delimitado pela pandemia, seus riscos, cuidados e medidas preventivas, a Comissão 

Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID 19 em Aparecida do Rio Doce, 

estabelece diretriz e princípios para garantir direito à vida, a saúde, a preservação e 

valorização da relação e do vinculo professor-aluno, e planeja ações, elabora e aprovam 

normas e protocolos de segurança sanitária de higiene, saúde e prevenção para o 

espaço escolar, amparado em resoluções e decretos municipais, estaduais e federais. 

No município de Aparecida do Rio Doce – GO as atividades letivas presenciais 

cessaram no dia 16 de março de 2020, como boa parte dos estados e municípios 

brasileiros, após anuncio oficial da OMS (Organização Municipal da Saúde). 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) informou que a suspensão das atividades escolares impactou 1,57 bilhões 

de crianças e jovens (90% da população estudantil mundial). O órgão também relata que 

poucos países estão iniciando uma abertura gradativa e progressiva das escolas, sendo 

que a maior parte está discutindo estratégias para este retorno. 

Conforme se anunciam medidas para flexibilizar o isolamento social, se faz 

necessário pensar nas condições passíveis de liberação das atividades escolares 

presenciais, tais como a redução da curva de contágio/diminuição do número de casos 

novos, bem como queda da transmissão comunitária. 

Há que se planejarem as ações de biossegurança e proteção da vida, planos de 

reabertura onde o cenário epidemiológico não seja favorável devem ser descartados 

para o bem dos estudantes e profissionais. Estas recomendações e boas práticas tem o 

intuito de colaborar para a tomada de decisões seguras para gestores, trabalhadores e 

alunos, a respeito de normas e condutas da instituição escolar. 

A Secretaria Municipal de Educação de Aparecida do Rio Doce irá seguir diretriz e 

protocolos de volta às aulas, Pós-pandemia covid-19 de acordo com os referenciais de 

relatórios estabelecidos, conforme Regime emergencial produzido pelos órgãos 
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competente internacional e nacional, UNESCO, UNICEF, OMS, MEC, CONSED e 

municípios com representantes da UNDIME, que orientam e neste momento estão 

subsidiando os planos de retorno as aulas, com segurança e cautela, em um contexto do 

qual o Município estiver vivendo sua realidade com respeito à pandemia (COVID-19). 

Neste documento serão apresentadas as medidas que serão adotadas ao retorno 

as aulas presenciais, pois o município adotou o regime de aulas não presencias, 

(REANP) até o momento para que o aluno mantenha o vínculo com o professor e possa 

continuar o ano sem maiores percas e que seja garantida o seu direito a vida e mantida 

a segurança a sua saúde. As Escolas Municipais e Estaduais, irão se adequar com 

recursos materiais, recursos humanos, ações pedagógicas, entre outros, para garantir a 

segurança da comunidade escolar, e profissional da educação envolvida, assim, bem 

como, familiares. 

Além disso, devemos garantir os Direitos de Aprendizagem preconizados na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) adotada pelas normativas das escolas municipais e 

estaduais, se reorganizarem de acordo com sua proposta pedagógica e do calendário 

escolar, observando as normativas e fatos que surgirão nos próximos meses em 

respostas a outros que, por certo, ainda virão. 

  

SOBRE O VÍRUS 

 

Formas de Transmissão: 

Até o presente momento sabe-se que o novo coronavírus se aloja no trato 

respiratório da pessoa infectada. Sua transmissão ocorre de indivíduo para indivíduo ou 

pelo ar, através de:  

• Gotículas produzidas pelo infectado e disseminadas pela fala (perdigotos), 

espirros, tosse, catarro, saliva. Estas gotículas podem chegar aos olhos, boca e 

nariz de pessoas próximas, inclusive sendo inaladas e se alocando nos pulmões, 

uma vez que se dispersam em até 2 metros de distância; 

• Contato direto com superfícies e objetos contaminados e subsequente contato com 

olhos, boca e nariz; 

• Contato físico direto com o infectado, a exemplo de um aperto de mão, e em 

seguida contato com olhos, boca e nariz; 
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• Contato direto com fezes ou resíduos fecais por meio de contaminação fecal-oral, 

práticas sexuais, troca de fraldas e outras de fluidos corporais. 

A OMS trouxe informações recentes sobre a possibilidade de contaminação por 

aerossóis (partículas microscópicas suspensas no ar), o que nos traz risco aumentado 

em locais públicos e aglomerações, principalmente em locais cheios, fechados e mal 

ventilados. 

É fato confirmado que, nem todas as pessoas contaminadas irão apresentar 

sinais ou sintomas, porém ainda assim sendo transmissores do vírus, e a eles 

denominamos como casos assintomáticos. Estima-se que 70% dos contaminados sejam 

assintomáticos. 

Portanto, as evidências científicas disponíveis hoje, nos fazem entender que as 

medidas de segurança e proteção realizadas de forma isolada não surtem efeito 

significativo, mas combinadas conferem redução da capacidade de transmissão da 

COVID-19. Ainda não existem informações concretas sobre a imunidade adquirida pós-

doença, estas medidas devem ser continuamente aplicadas por todos, inclusive para os 

que já tiveram a doença. 

 

Sinais e Sintomas 

A gama de sinais clínicos e sintomas são vastos, variando dos leves aos graves, 

e por vezes sendo inespecíficos, vistos também em outras doenças. Entretanto existem 

outros mais específicos da COVID-19, como a perda do olfato e paladar, referido por 

cerca de 1/3 dos contaminados. Também podem aparecer em conjunto ou isolados, e se 

manifestam de 2 a 14 dias após o contato inicial com o vírus. 

 Os sintomas mais comuns são: 

• Febre (temperatura 37,8°C) ou calafrios; 

• Dor de garganta; 

• Dor de cabeça; 

• Tosse; 

• Fadiga; 

• Perda de olfato e/ou paladar; 

• Dor muscular; 

• Vômitos e/ou náuseas; 
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• Falta de ar ou dificuldade para respirar; 

• Congestão nasal ou coriza; 

• Diarreia. 

Ao apresentar quaisquer destes sinais e sintomas é necessário procurar 

atendimento médico, posto que alguns (febre aumentando ou persistente, aumento da 

frequência respiratória, falta de ar, dor no peito ao respirar, confusão mental, cor azulada 

na face ou lábios) indicam uma forma mais grave da doença, requerendo intervenção 

médica imediata. Mesmo que qualquer pessoa possa apresentar sintomas mais leves ou 

graves, existem grupos de pessoas com faixas etárias específicas (adultos e idosos) ou 

condições (gestantes) e doenças prévias (diabetes, doença cardíaca e /ou pulmonar, 

hipertensão arterial, asma, obesidade, entre outras) que são mais suscetíveis 

imunologicamente e tem risco maior de complicações clínicas. 

 

Período de incubação e transmissão  

O período de incubação se define pelo intervalo entre o contágio inicial e o 

período de surgimento dos primeiros sinais e sintomas. No caso do novo coranavírus 

este período varia de 2 a 14 dias, sendo que metade dos sintomáticos apresenta algum 

sinal até o 5° dia após infecção. 

O período de transmissão é o tempo em que a pessoa contaminada pode infectar 

outra pessoa, e se inicia já no segundo dia após o contágio, muitas vezes antes de 

qualquer sinal ou sintoma, e termina no mínimo após 10 dias, desde que haja melhora 

dos sintomas e ausência de febre pelos últimos três dias. Casos mais graves da doença 

podem prolongar seu período de transmissão por muito mais tempo, conforme as 

evidencias. 

É essencial para retorno e manutenção das atividades escolares que os gestores 

e profissionais tenham conhecimento e estejam constantemente atualizados sobre o 

comportamento do vírus, a fim de que saibam identificar e encaminhar qualquer caso 

suspeito. 
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DIRETRIZES GERAIS PARA O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS NAS 

UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA, MUNICIPAL, ESTADUAL E CMEI EM 

APARECIDA      DO RIO DOCE- GO. 

 

Este protocolo foi elaborado em regime de colaboração com diretores, 

coordenadores, professores e demais membros da Comissão Municipal de 

Gerenciamento da Pandemia COVID19. Os diretores receberão uma cópia do 

documento para apresentar posteriormente à equipe docente e administrativa da 

unidade escolar. Dessa forma, com base nas contribuições e sugestões de alterações 

e/ou acréscimo, foi elaborada a proposta de retorno da rede. A Comissão de 

Gerenciamento da Pandemia da COVID-19 estabelece  que: 

Deve haver um levantamento das condições físicas dos estabelecimentos 

educacionais, adequando os mesmos para receber os profissionais, alunos e familiares . 

Dentro dos padrões solicitados, os estabelecimentos deve estar adequados com: 

1 - Limpeza e desinfeccão de todos os estabelecimentos; 

2 - Testagem de professores e funcionários; 

3 - Levantamento dos professores, funcionários e alunos que fazem parte do 

grupo de risco de acordo com laudo médico; 

4 - Substituição dos funcionários do grupo de risco; 

5 - Tapete desinfectante tipo pedilúvio 3m. na entrada dos estabelecimentos; 

6- Suporte de álcool em gel; 

7- Lavatórios em espaços abertos com suporte de sabão líquido; 

8 - Papel toalha ou toalhinhas individuais para secagem das mãos; 

9 - Salas de aulas com carteiras afastadas com 1,5 de distanciamento para o 

Ensino  Fundamental, médio e EJA, e 2m na Educação Infantil.  Salas com no máximo 

10 a 15 crianças na Educação Infantil, no Ensino fundamental 10 a 15 alunos, mas isso 

respeitando as metragens de cada sala dentro das diferentes unidades escolares; 

10 - Local de recreação adequado e local de cantina com distanciamento 

solicitados entre 1,5 a 2m; 

11 - Máscaras reserva para alunos, funcionários e visitantes; 

12 - Luvas descartáveis para funcionários; 
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13 - Lixeiras com pedal e tampas para os locais apropriados nas instituições de 

ensino; 

14 -Termômetro infravermelho; 

15 - Pulverizador/bombas ara líquido/higienização das carteiras e para as 

poltronas do transporte escolar; 

16 - Tapetes sanitizante tipo pedilúvio 20 centímetros de largura e 40 de 

comprimento para ônibus e vans escolares; 

17 - Produtos para higienização, limpeza automotiva  e limpeza de ambiente, de 

acordo com as regulamentaqções da ANVISA; 

18 - Monitores para os ônibus escolares; 

19 - Aventais para professores e funcionários que lidam diretamente com as 

crianças; 

20 - Instalacão de barreiras físicas ( acrílico com acetado sobre balções); 

21 - Compra de protetor facial para trabalhadores que tem maior interação com 

público;  

22 - Fazer limpeza nos aparelhos de ar condicionados e ventiladores e dar 

manutenção; 

23 - Instalar dispensers com álcool 70% para higienização de vasos sanitários e 

salas de aulas; 

24 - Instalar assentos sanitários com tampa em todos os vasos sanitários;  

25 - Providenciar cestos de lixo com tampas, com acondicionamento por pedal;  

Vivenciando essa situação de pandemia da Covid-19 e com a suspensão das 

atividades escolares presenciais na Rede Pública Municipal de Aparecida do Rio Doce 

desde março de 2020, a Secretaria Municipal de Educação apresenta as diretrizes 

gerais para o retorno às aulas presenciais nas unidades escolares da rede de ensino 

tanto para o Ensino Fundamental para as séries iniciais quanto séries finais, bem como, 

Educação Infantil. Para tanto, utilizou-se como referência os relatórios sistematizados 

por algumas organizações internacionais como UNESCO, UNICEF, OMS e Banco 

Mundial. Tais organizações, com a pandemia, mobilizaram-se para sistematizar 

recomendações às quais precisam ser incorporadas aos protocolos de abertura das 

unidades de ensino. Isso porque a retomada das atividades escolares presenciais 
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precisa ocorrer de forma segura tanto para os estudantes como para os profissionais da 

educação. 

Além disso, foi realizada uma sondagem, via whatsapp, com pais e/ou 

responsáveis, cujo objetivo principal foi compreender se a família se sente segura 

quanto ao retorno das aulas presenciais. Os dados evidenciaram que 86% acreditam 

que as aulas devem permanecer no Regime Especial de Aulas não Presenciais 

(REANP) e 14% tem preferência pelas aulas presenciais.  

 

PROCEDIMENTOS QUE ANTECEDEM O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 

Antes de reabrir, todas as escolas deverão passar por uma higienização bem 

ampla, com a utilização de água sanitária ou produto similar, limpeza das carteiras, 

maçanetas e demais superfícies de contato com álcool gel ou álcool 70%. 

A higienização deverá ser feita pela própria equipe de limpeza da escola antes do 

início das aulas, que deverá ser anunciado com tempo suficiente para que esta seja 

realizada. A direção deverá supervisionar o trabalho e se necessário poderá dividir a 

tarefa em dois dias ou mais para que nenhum detalhe passe despercebido. 

Será necessário fazer a readequação do espaço de cada sala de aula para 

garantir o distanciamento entre os alunos, que será de 1,5 metros, possibilitando livre 

circulação e menos contato físico entre eles, da melhor forma possível. 

Será necessário que o professor organize suas turmas de acordo com a 

distribuição estabelecida e divulgue antes do início das aulas, após definição de 

porcentagem, a lista das turmas em seus grupos de estudo, para que a família possa se 

organizar e se adequar a essa nova realidade até que alcancemos 100%. 

Toda Unidade Escolar deverá fixar os avisos necessários para orientação dos 

educadores, colaboradores, aos estudantes e as famílias, como meio de preservar a 

saúde, garantindo o cuidado pessoal, o distanciamento social, a limpeza e desinfecção 

dos ambientes, dos materiais e dos utensílios. 

Toda Unidade Escolar deverá preparar uma sala local/ambiente se for possível 

em local aberto ou bem arejado para assuntos a serem tratados com os pais, caso eles 

precisem conversar com o professor, coordenação ou direção; onde não tenham contato 

com os demais profissionais e não haja circulação de pessoas. Qualquer pessoa que 
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necessitar entrar nas dependências da escola precisará ser recepcionada pelos 

responsáveis pela aferição da temperatura, higienização adequada e uso de máscara. 

Definir previamente a sinalização de locais do espaço escolar e locais para a 

disposição de produtos para a higienização. 

 

PROTOCOLO DE ACESSO ÀS UNIDADES ESCOLARES 

 

Garantir o uso obrigatório de máscaras fora e dentro do ambiente escolar. 

Manter a distância de 1,5 m de uma pessoa para outra, com marcações no chão 

para evitar aglomerações. 

Realizar diariamente, a aferição da temperatura na entrada e na saída da Unidade 

Escolar. Caso haja alguma pessoa com temperatura elevada, deve ser encaminhada 

para um ambiente separado e sua família e/ou responsável deve ser comunicado (a). O 

estudante será autorizado a frequentar a escola somente com o atestado médico. 

A Unidade escolar deve organizar a sua rotina para se adaptar à nova realidade 

que estamos enfrentando, os horários devem ser revistos para que todos os funcionários 

estejam antecipadamente em seus postos, principalmente os professores, para 

recepcionarem os alunos, e já estarem nas salas de aula quando os primeiros alunos 

chegarem ao ser aberto o portão. 

Os procedimentos de prevenção para a entrada na escola (aferição de 

temperatura, higienização de mãos e pés, uso de máscara e distanciamento adequado) 

precisam ser aplicados a todas as pessoas inclusive os próprios profissionais: 

professores, coordenadores, diretores e servidores em geral, como um protocolo de 

segurança, que será devidamente fiscalizado pela Comissão Escolar de Gerenciamento 

da Pandemia Covid-19. 

 

HIGIENE PESSOAL 

 

Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%. 

Não compartilhar produtos de uso pessoal: copos, garrafas, canetas, lápis, 

borracha, entre tantos outros. 

Disponibilizar os EPIs necessários aos funcionários para cada tipo de atividade. 
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Uso obrigatório de máscara dentro da instituição de ensino, no transporte escolar 

e em todo o percurso de casa até a instituição de ensino. 

Não realizar cumprimentos com aperto de mão, beijos e abraços. 

Fornecer água potável de modo individualizado. Caso a água seja fornecida em 

galões, purificadores ou bebedouros, cada um deve ter seu próprio copo /ou garrafa. 

 

SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES 

 

Higienizar os banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o 

fechamento e, no mínimo, a cada três horas. 

Certificar-se de que o lixo seja removido no mínimo três vezes ao dia e 

descartado com segurança. 

Afixar cartazes com orientações claras e visíveis, quanto às medidas de 

biossegurança a serem adotadas por todos. 

Higienizar os prédios, as salas de aula e, particularmente, as superfícies que são 

tocadas por muitas pessoas (grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta 

e corrimões), antes do início das aulas em cada turno e sempre que necessário. 

Manter os ambientes bem ventilados com as janelas e portas abertas, evitando o 

toque nas maçanetas e fechaduras.  

 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

A retomada será de forma gradual e por escalonamento, dando prioridade aos 

alunos que não tiveram acesso as aulas remotas. Desse modo, com a finalidade de 

minimizar os danos causados à aprendizagem, levando em consideração o contexto da 

pandemia, bem como de garantir os princípios de igualdade e equidade, propostos na 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC. 

Conforme se anunciam medidas para flexibilizar o isolamento social, se faz 

necessário pensar nas condições passíveis de liberação das atividades presenciais. 

Assim sendo, mesmo com o retorno das atividades, o ensino será híbrido, com 

aulas presenciais e remotas ao mesmo tempo. 
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Cabe destacar que a primeira etapa de retorno às aulas presenciais irá atender 

de forma gradativa e por escalonamento tendo início com os alunos de 4º e 5º ano e de 

6º ao 9º ano. O objetivo de se iniciar com estes anos, é que eles são maiores e 

compreendem todo o protocolo de segurança necessário para evitar o contágio e se 

trata de um grupo com menos riscos, já que o EJA (Educação de Jovens e adultos) são 

idosos e as séries iniciais e ensino infantil são alunos menores com mais dificuldades 

em atender de imediato todo o protocolo de segurança dentro das unidades escolares. 

A segunda etapa será com os alunos de 1º ao 3º ano, estimando um tempo de 

15 dias de aulas presenciais, seguindo as mesmas orientações realizadas com as 

turmas anteriores da primeira etapa, cada qual com as suas especificidades, seguindo o 

ensino híbrido, aulas presenciais e remotas conforme está sendo feito desde a 

paralisação das aulas presenciais. 

A terceira etapa será com os alunos da Educação Infantil, seguirá com 

atendimentos remotos e atividades impressas e grupo de whatsapp, por seres crianças 

muito pequenas, uma grande quantidade de crianças matriculadas, salas pequenas, 

algumas escolas sem estruturas físicas adequadas, poucos funcionários, o mais viável é 

continuar como está sendo, aulas não presenciais apenas. Caso tenhamos mais 

segurança de recebê-los presencialmente nas instituições educacionais, faremos uma 

programação e cronograma de atendimentos especiais. 

A quarta etapa será os alunos de creche, continuarão com as atividades 

impressas, de acordo com a modalidade de cada um, serão os últimos a serem 

escaladas as aulas presenciais no ano de 2020, os mesmos serão escalonados 

gradualmente terão todo o suporte conforme estão recebendo dos professores. 

Porém, estas etapas citadas anteriormente, só acontecerão de forma autorizada 

pela legislação vigente e de forma a garantir a integridade física e psicológica de nossos 

alunos, com total segurança para os profissionais da educação, alunos e famílias. 

Em conformidade com o estudo de cenário envolvendo o retorno das atividades 

presenciais, realizada pela Undime – GO, específica que os atendimentos as crianças 

de 0 a 3 anos merecem uma atenção especial e existem muitos riscos de contágio, com 

isso compreende-se que: 

a) as crianças de até dois anos não devem usar máscaras pelo risco de 

sufocamento; 
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b) a troca de fraldas pode favorecer a contaminação, porque estudos revelam que 

o coronavírus fica presente nas fezes por até 30 dias; 

c) o banho também deve ser evitado por causa das toalhas, uma vez que há 

dificuldade de mantê-las em condições básicas de higiene na instituição (local arejado 

para secar e sem encostar uma na outra); 

d) o contato físico entre adultos e crianças, indispensáveis aos cuidados dessa 

faixa etária (troca de fraldas, pegar no colo quando chora, dar banho, limpar o nariz, 

ajudar a usar o vaso sanitário, organizar o sono, auxiliar no momento das refeições etc.) 

pode favorecer a transmissão do vírus entre adultos e crianças.  

Em relação aos alunos de Educação Especial (AEE), continuarão com as 

atividades à distância, serão acompanhados pelo professor titular da sala de aula, e ou 

monitor que estão e continuarão dando suporte a estes alunos em um trabalho de 

equipe muito importante para esse grupo especial. O professor regente juntamente com 

o monitor elaborará um plano de atendimento, para cada aluno, de acordo com as suas 

singularidades. 

A quinta etapa refere-se aos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) que 

de acordo com a nossa clientela, todos são idosos, portadores de doenças pré-

existentes, portanto estão no grupo de risco. Eles terão aulas híbridas e terão carga 

horária de 02h:30 minutos, iniciando as 19:00 e terminando às 21:30. A 

complementação da carga horária será por meio de atividades impressas, que deverão 

ser entregues nos dias de aulas presenciais para serem realizadas em casa. 

As escolas também contarão com o apoio pedagógico para as aulas de 

recuperação paralela junto aos professores regentes e estagiários, onde os mesmos 

estarão presentes nas escolas municipais durante o período de aulas presenciais, para 

atender aqueles alunos com maiores dificuldades de aprendizagens e que não 

realizaram as atividades durante o período de aulas presencias, dando total apoio e de 

forma a tentar amenizar a perca de conteúdo pedagógico destes estudantes. Estes 

estagiários / estudantes de pedagogia auxiliarão a parte pedagógica das Unidades 

Educacionais conforme demanda e solicitação do grupo gestor. Pois, entendemos que 

grande parte de nossos alunos necessitarão de um acompanhamento individual neste 

período pós-pandemia e retorno as aulas presenciais, desta forma garantindo uma 

educação que equipare e igualdade que todos possuem direito. 
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Os planos pedagógicos serão todos adequados, mas de acordo com as 

competências da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos e a perda pedagógica que pode ter havido durante o 

processo de suspensão das aulas presenciais. Haverá primeiramente um período de 

acolhimento para as crianças/estudantes onde estas devem na medida do possível, 

envolver a promoção de diálogos com trocas de experiências sobre o período vivido 

“considerando as diferentes percepções das diferentes faixas etárias”, bem como, a 

organização de apoio pedagógico, de diferentes atividades físicas e de ações de 

educação alimentar e nutricional, entre outros. 

Os professores também realizarão uma avaliação diagnóstica após o retorno das 

aulas presenciais de forma formativa, de modo a assegurar as lacunas que não foram 

preenchidas, podendo ser questões abertas, além de testes de múltipla escolha, 

utilização de portfólios que registrem as atividades não presenciais durante o período de 

isolamento, os professores também irão priorizar a leitura e escrita, raciocínio lógico, 

soluções de problemas, também poderão ser avaliados através de projetos de pesquisa, 

entre outros, onde caberá a cada professor identificar a melhor forma de avaliação de 

acordo com a realidade da turma e as especificidades de cada aluno. 

Os profissionais da educação passarão por atendimento psicológico antes de 

retornarem as aulas presenciais, pois, precisamos manter a sanidades psicológicas dos 

nossos profissionais para estarem bem psicologicamente para atenderem nossos 

alunos. 

Os pais, responsáveis e familiares serão orientados pelos profissionais da saúde 

e educação da volta às aulas e os protocolos para retorno, bem como o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas desenvolvidas neste período, para que 

possamos obter um feedback positivo dos familiares das crianças e também apoio no 

que for colocado para as práticas pedagógicas. O retorno do aluno será acompanhado 

de um Termo de responsabilidade devidamente assinado pelo responsável legal, se 

comprometendo a informar a escola de qualquer sintoma no aluno ou nos membros 

familiares de contato direto. Neste termo deverá conter as orientações necessárias para 

que o responsável saiba identificar os sintomas com facilidade. 

Este protocolo de retorno às aulas terá duração de 15 dias para a primeira etapa, 

sendo que dois dias serão para treinamento dos funcionários das unidades escolares. 



 

 

20 
 

Em seguida teremos a segunda etapa e assim gradativamente. Veja: 

 

Quadro: 01 

Mês/ 

dias 

Séries: 

Anos Iniciais / Anos 

Finais (E.M.V.J.J) 

Programação a serem realizadas em 

conjunto com as aulas remotas 

1º 

quinzena 

Alunos que não 

tiveram acesso a 

nenhuma atividade 

durante a pandemia. 

(priorizar) 

1) Em primeiro momento será realizado o 

acolhimento com os alunos e profissionais 

da educação com o apoio de um psicólogo 

com uma palestra e conversa informal com 

os mesmos. 

2) No decorrer dos dias os professores irão 

trabalhar com dados e orientações de 

higienização, protocolos de segurança sobre 

o Covid – 19 com os alunos. 

3) Posteriormente os professores irão 

realizar um diagnóstico usando as 

ferramentas mais simples e calorosa para 

não sufocar o aluno, mas sim trazê-lo para 

uma realidade de conhecimentos das 

causas do momento e aferir o que o aluno 

obteve de aprendizado durante o período de 

aulas não presenciais. 

4) Os professores realizarão uma revisão de 

conteúdos com os alunos para averiguar o 

grau de desenvolvimento e aprendizagem 

que cada aluno obteve durante o período de 

aulas não presenciais. 

5) Os professores iniciarão com os 

conteúdos novos da Matriz de Habilidades 

de acordo com a BNCC conforme o 

desenvolvimento e progressão de 

Alunos do 4º e 5º ano 

Alunos do 6º ao 9º ano 
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aprendizagens da turma e alunos, avaliando 

de forma geral e também específica de cada 

aluno. 

6) Os professores intercalarão entre 

atividades presenciais e não presenciais de 

acordo com o desenrolar da Pandemia do 

Covid – 19 e normativas que poderão surgir 

durante os períodos seguintes. 

7) Os professores realizarão as atividades 

avaliativas visando os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e tendo total cuidado 

com as aprendizagens adquiridas durante 

este período para que o aluno não seja 

prejudicado. 

8) Os professores trabalharão de forma 

indisciplinar e lúdica para facilitar as 

diferentes aprendizagens de acordo com as 

especificidades de cada aluno. 

 

 

Quadro: 02 

Mês/ 

dias 

Séries: 

Anos Iniciais 

(E.M.V.J.J) 

Programação a serem realizadas em 

conjunto com as aulas remotas 

 

2º 

quinzena 

Alunos 1) Em um primeiro momento será realizado 

o acolhimento com os alunos e profissionais 

da educação com o apoio de um psicólogo 

com uma palestra e conversa informal com 

os mesmos. 

2) No decorrer dos dias os professores irão 

trabalhar com dados e orientações de 

higienização, protocolos de segurança sobre 

Turmas de 1º ao 3º 

ano dos anos iniciais 
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a Covid – 19 com os alunos. 

3) Posteriormente os professores irão 

realizar um diagnóstico usando as 

ferramentas mais simples e calorosa para 

não sufocar o aluno, mas sim trazê-lo para 

uma realidade de conhecimentos das 

causas do momento e aferir o que o aluno 

obteve de aprendizado durante o período de 

aulas não presenciais. 

4) Os professores realizarão uma revisão de 

conteúdos com os alunos para averiguar o 

grau de desenvolvimento e aprendizagem 

que cada aluno obteve durante o período de 

aulas não presenciais. 

5) Os professores iniciarão com os 

conteúdos novos da Matriz de Habilidades 

de acordo com a BNCC conforme o 

desenvolvimento e progressão de 

aprendizagens da turma e alunos, avaliando 

de forma geral e também específica de cada 

aluno. 

6) Os professores intercalarão entre 

atividades presenciais e não presenciais de 

acordo com o desenrolar da Pandemia do 

Covid-19 e normativas que poderão surgir 

durante os períodos seguintes. 

7) Os professores realizarão as atividades 

avaliativas visando os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e tendo total cuidado 

com as aprendizagens adquiridas durante 

este período para que o aluno não seja 

prejudicado. 
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8) Os professores trabalharão de forma 

interdisciplinar e lúdica para facilitar as 

diferentes aprendizagens de acordo com as 

especificidades de cada aluno. 

 

 

Quadro: 03 

Mês/ 

dias 

Séries: 

CMEI 

Programação a serem realizadas em 

conjunto com as aulas remotas 

  

3º 

quinzena 

Alunos da Educação 

Infantil 

1) Em um primeiro momento será realizado 

o acolhimento com os alunos e profissionais 

da educação com o apoio de um psicólogo 

com uma palestra e conversa informal com 

os mesmos. 

2) No decorrer dos dias os professores irão 

trabalhar com dados e orientações de 

higienização, protocolos de segurança sobre 

a Covid-19 com os alunos. 

3) Posteriormente os professores irão 

realizar um diagnóstico usando as 

ferramentas mais simples e calorosa para 

não sufocar o aluno, mas sim trazê-lo para 

uma realidade de conhecimentos das 

causas do momento e aferir o que o aluno 

obteve de aprendizado durante o período de 

aulas não presenciais. 

4) Os professores realizarão uma revisão de 

conteúdos com os alunos para averiguar o 

grau de desenvolvimento e aprendizagem 

que cada aluno obteve durante o período de 

aulas não presenciais. 

5) Os professores iniciarão com os 

04 anos e 05 anos 

Turmas de Jardim I e 

Jardim II 
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conteúdos novos da Matriz de Habilidades 

de acordo com a BNCC conforme o 

desenvolvimento e progressão de 

aprendizagens da turma e alunos, avaliando 

de forma geral e também específica de cada 

aluno. 

6) Os professores intercalarão entre 

atividades presenciais e não presenciais de 

acordo com o desenrolar da Pandemia do 

Covid-19 e normativas que poderão surgir 

durante os períodos seguintes. 

7) Os professores realizarão as atividades 

avaliativas visando os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e tendo total cuidado 

com as aprendizagens adquiridas durante 

este período para que o aluno não seja 

prejudicado. 

8) Os professores trabalharão de forma 

interdisciplinar e lúdica para facilitar as 

diferentes aprendizagens de acordo com as 

especificidades de cada aluno. 

 

 

Quadro: 04 

Mês/ 

dias 

Séries: 

CMEI 

Programação a serem realizadas em 

conjunto com as aulas remotas 

4º 

quinzena 

 

Alunos da creche 

 

1) Em um primeiro momento será realizado 

o acolhimento com os alunos e profissionais 

da educação com apoio de um psicólogo 

com uma palestra r conversa informal com 

os mesmos. 

2) No decorrer dos dias os professores irão 

 

02 anos e 03 anos 
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Turmas de Maternal I 

e Maternal II 

 

trabalhar com dados e orientações de 

higienização, protocolos de segurança sobre 

a Covid-19 com os alunos. 

3) Posteriormente os professores irão 

realizar um diagnóstico usando as 

ferramentas mais simples e calorosa para 

não sufocar o aluno, mas sim trazê-lo para a 

realidade de conhecimentos das causas do 

momento e aferir o que o aluno obteve de 

aprendizado durante o período de aulas não 

presenciais. 

4) Os professores realizarão uma revisão de 

conteúdos com os alunos para averiguar o 

grau de desenvolvimento e aprendizagem 

que cada aluno obteve durante o período de 

aulas não presenciais. 

5) Os professores iniciarão com os 

conteúdos novos da Matriz de Habilidades 

de acordo com a BNCC conforme o 

desenvolvimento e progressão de 

aprendizagens da turma e alunos, avaliando 

de forma geral e também específica de cada 

aluno. 

6) Os professores intercalarão entre 

atividades presenciais e não presenciais de 

acordo com o desenrolar da Pandemia do 

Covid-19 e normativas que poderão surgir 

durante os períodos seguintes. 

7) Os professores realizarão as atividades 

avaliativas visando os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e tendo total cuidado 

com as aprendizagens adquiridas durante 
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este período para que o aluno não seja 

prejudicado. 

8) Os professores trabalharão de forma 

interdisciplinar e lúdica para facilitar as 

diferentes aprendizagens de acordo com as 

especificidades de cada aluno. 

 

 

Quadro: 05 

Mês/ 

dias 

Séries: 

EJA I e II Etapa 

(E.M.V.J.J) 

Programação a serem realizadas em 

conjunto com as aulas remotas 

5º 

quinzena 

 

Alunos da EJA 

1) Em primeiro momento será realizado o 

acolhimento com os alunos e profissionais 

da educação com o apoio de um psicólogo 

com uma palestra e conversa informal com 

os mesmos. 

2) No decorrer dos dias os professores irão 

trabalhar com dados e orientações de 

higienização, protocolos de segurança sobre 

o Covid – 19 com os alunos. 

3) Posteriormente os professores irão 

realizar um diagnóstico usando as 

ferramentas mais simples e calorosa para 

não sufocar o aluno, mas sim trazê-lo para 

uma realidade de conhecimentos das 

causas do momento e aferir o que o aluno 

obteve de aprendizado durante o período de 

aulas não presenciais. 

4) Os professores realizarão uma revisão de 

conteúdos com os alunos para averiguar o 

grau de desenvolvimento e aprendizagem 
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que cada aluno obteve durante o período de 

aulas não presenciais. 

5) Os professores iniciarão com os 

conteúdos novos da Matriz de Habilidades 

de acordo com a BNCC conforme o 

desenvolvimento e progressão de 

aprendizagens da turma e alunos, avaliando 

de forma geral e também específica de cada 

aluno. 

6) Os professores intercalarão entre 

atividades presenciais e não presenciais de 

acordo com o desenrolar da Pandemia do 

Covid – 19 e normativas que poderão surgir 

durante os períodos seguintes. 

7) Os professores realizarão as atividades 

avaliativas visando os aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos e tendo total cuidado 

com as aprendizagens adquiridas durante 

este período para que o aluno não seja 

prejudicado. 

8) Os professores trabalharão de forma 

indisciplinar e lúdica para facilitar as 

diferentes aprendizagens de acordo com as 

especificidades de cada aluno. 

 

Quando fechar este primeiro momento nas primeiras semanas, segue novamente 

e sucessivamente a ordem dos quadros dispostos anteriormente, até a normalização e 

efetivação das aulas durante a Pandemia do Novo Coronavírus. (Covid-19). 

Todo período deve ser monitorado pelos órgãos de saúde em parceria com toda 

comunidade escolar, sendo possível fazer alterações no cronograma caso comprove 

necessidade. Toda e qualquer alteração, deverá ser autorizada pela Comissão Municipal 

de Gerenciamento da pandemia da COVID-19.  
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REORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR EM 2020 

 

N° Mês Dias Letivos 

Programados 

conforme 

calendário 

Dias 

Letivos 

Dados 

Carga 

Horária 

dada/prevista 

no mês 

1 Janeiro/2020 10 10 45h 

2 Fevereiro/2020 17 17 73.1h 

3 Março 22 22 94,6h 

4 Abril/2020 19 19 81.7h 

5 Maio/2020 20 20 86h 

6 Junho/2020 21 21 90.3h 

7 Julho/2020 01 01 4,3h 

8 Agosto/2020 20 20 86h 

9 Setembro/2020 21 21 90.3h 

10 Outubro/2020 16 16 68.8h 

11 Novembro/2020 19 19 81.7h 

12 Dezembro/2020 15 15 64,5h 

13 Total 201 201 864.3 

OBS: A carga horária ministrada é de 4h30min. 

 

Lembrando que este quadro está suscetível a mudanças para mais ou para 

menos em sua carga horária. Isso tudo dependerá, de como a Pandemia do novo 

coronavírus se desenvolverá ao longo do ano de 2020 e início de 2021, conforme 

parecer da EQUIPE DE SAÚDE do Município, e também, respeitando a legislação 

vigente, decretos, notas técnicas e normativas dos órgãos e setores responsáveis pela 

educação a nível nacional, estadual e municipal que poderão emitir novos protocolos no 

decorrer do ano letivo. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Os alunos da zona rural que utilizam o transporte escolar efetuado por kombis e 

ônibus também farão o rodízio, ficando a unidade escolar responsável por planejar esse 

rodízio de modo que contemple todos os alunos e permita uma locomoção segura, 

reduzindo a carga de cada kombi/ ônibus. Em casos especiais onde a rota já possibilita 

o transporte dos alunos respeitando espaço /quantidade, não será necessário o rodízio. 

O transporte escolar rural com ônibus e vans, deverá acontecer de forma que a 

proporção da distribuição dos alunos seja individual, não permitindo que assentem 

juntos, procurando o maior distanciamento possível e se for necessário, dividir as 

turmas. 

O Transporte Escolar contará com um monitor em todos os veículos, visando 

garantir maior segurança no embarque e desembarque dos estudantes e assegurar que 

se cumpra o protocolo de higienização. 

Cabe salientar que a maioria dos estudantes desta Instituição de Ensino é da 

zona rural. 

As escolas públicas municipais se organizarão para a entrada dos alunos nas 

Unidades Escolares de forma a sanitizar as mochilas, mãos e sapatos de cada um, 

antes da entrada. Ao chegarem à sala de aula, já terão os lugares certos de se 

sentarem, mantendo o espaço necessário de distanciamento social.  
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CONCLUSÃO 

 

A Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia de Aparecida do Rio Doce 

entende que estamos vivendo dias incertos em que a todo o momento estão ocorrendo 

mudanças nos mais variados setores da vida humana e que a rotina de toda 

comunidade tem sido afetada. Deixamos claro que o que está em primeiro plano é a 

garantia de direito à vida, a saúde e educação mesmo diante desse cenário. Propomos-

nos enfrentar os desafios e gerar soluções que possam encurtar as distancias entre o 

professor e o aluno, entre escola e família e oferecer segurança aos profissionais 

envolvidos. 

Sabemos dos imensos desafios que o novo coronavírus trazem a todos. Se a 

recomendação é não ter contato físico, boas soluções podem ser a chave para encurtar 

distancia entre o educador e a aluno, entre a escola e as famílias e até mesmo a 

distancia entre os próprios colaboradores. 

Portanto, pensamos da melhor forma para a reorganização da volta de nosso 

trabalho, porém, sabemos que encontraremos diversos desafios, não será fácil receber 

todos os alunos, mas com certeza, nossos profissionais estarão dispostos a oferecer o 

seu melhor dentro dos limites de cada um, seja, no espaço físico, falta de estrutura, 

apoio das famílias, entre outros aspectos relevantes. 

Nada está concluído, estamos em um processo de transformação, desafios, 

mudanças continuas, novos conhecimentos e principalmente nos reinventando dentro 

das propostas pedagógicas para alcançarmos o máximo de êxito possível com nosso 

corpo discente. 

Não sabemos ao certo quanto tempo vai durar essa “estação”, mas estamos 

unidos (gestores, professores e comunidade) para garantir que com amor, fé e 

esperança venceremos esta etapa, que embora nova e desafiadora, nos oportuniza a 

ser solidários e manifestar o que somos como povo brasileiro, homens e mulheres que 

não fogem ao desafio, mas permanece lutando, sendo forjados na batalha para alcançar 

o sucesso contando sempre com a graça do nosso Deus.  
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PROTOCOLO CONSTRUÍDO EM PARCERIA COM: 
 

• Prefeitura Municipal de Aparecida do Rio Doce-Goiás; 

• Secretaria Municipal de Educação; 

• Secretaria Municipal de Saúde; 

• Secretaria de Assistência Social; 

• Secretaria de Administração; 

• Conselho Municipal de Educação; 

• Conselho de Alimentação Escolar; 

• Professores, Coordenadores e Diretores da Rede Municipal e Estadual; 

• FUNDEB; 

• UNCME; 

• UNDIME; 

• SEDUC-GO 
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Protocolo construído em regime de colaboração, aprovado em reunião com os 
membros da Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia da COVID-19, em 11 
de novembro de 2020. 

 

   

Representante da Secretaria 

da Educação 

Alessandra Fernandes de Paula 

Representante da Secretaria 

de Saúde 

Lidiane Jacinto de Oliveira 

 

Representante da Vigilância 

em Saúde 

Josiane Aparecida da Silva 

Representante da Secretaria 

de Assistência Social 

Alexandre da Silva Vieira 

 

Representante da Secretaria 

da Administração 

Ana Cristina Costa 

Representante da 

Contabilidade 

Fábio Goulart de Andrade 

Representante dos 

profissionais da Educação 

Giulena Dias Ferreira Martins 

Representante do Conselho 

Municipal de Educação 

Nilcivânia Martins Guimarães 

Representantes da Comissão 

Escolar do CEMEI 

Cleide Maria de Souza Silva 

Representantes da Comissão 

Escolar do CEMEI 

Gabriela Freitas Morais 

Representantes da Comissão 

Escolar da EMVJJ 

Cristina Rodrigues Albino 

Representantes da Comissão 

Escolar da EMVJJ 

Angelita Batista de Souza 

Representantes da Escola 

Estadual 

Joana Darks de Souza Ferreira 

Representantes da Escola 

Estadual 

Servílio Ferreira de Freitas 

Representante do Conselho da 

Merenda Escolar 

Alexânia Severino Ferreira 

Representante dos estudantes 

da Educação Básica 

Kaleb Fernandes Ribeiro 

 

Aparecida do Rio Doce - Goiás, 11 de novembro de 2020. 
 


