
                                

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
 

 

Prefeitura Municipal          Av. Princesa Isabel, 678 – Centro Administrativo Municipal Firmino Alves – São Caetano 

                                                          

D E C R E T O N° 14.512 DE 13 DE JULHO DE 2021 

 

 

Dispõe acerca da retomada das atividades pelas 

Unidades de Ensino privadas e públicas, incialmente 

pelo segmento da Educação Infantil, no Município de 

Itabuna, estabelecendo regras preventivas, protocolos e 

outras providências. 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pelo Art. 66, inciso XII da Lei Orgânica do Município de Itabuna – LOMI, e em cumprimento 

às exigências legais: 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março 

de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a ascendência dos casos ativos 

e a transmissibilidade das cepas identificadas no Estado da Bahia; 

 

CONSIDERANDO a abertura do Hospital de Campanha de Itabuna, com a instalação de 20 

(vinte) novos leitos de UTI e 20(vinte) leitos de enfermaria, todos específicos para o Covid-

19. 
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CONSIDERANDO que o Distanciamento Social Seletivo (DSS) configura estratégia por meio 

da qual apenas alguns grupos ficam isolados, notadamente os que apresentam mais riscos 

de desenvolver a doença ou aqueles que podem apresentar um quadro mais grave, como 

idosos e pessoas com doenças crônicas (diabetes, cardiopatias etc), ou condições de risco 

como obesidade e gestação de risco, excetuadas assim as pessoas com idade abaixo de 60 

anos, que podem circular livremente, se assintomáticas, mantendo conduta de 

distanciamento social e cuidados higiênicos; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.394/1996, a conhecida Lei das Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), com alteração expressa na Lei nº 14.164/2021. 

  

D E C R E T A: 

 

Art. 1º - Estão autorizadas a retomada das aulas presenciais, em formato híbrido, no 

segmento da Educação Infantil, inicialmente, nas Unidades de Educação da rede privada do 

Município de Itabuna. 

 

§ 1º - Pertencem ao segmento da Educação Infantil, as crianças com idade entre um ano e 

meio a seis anos incompletos. 

 

§ 2º - A retomada das aulas presenciais, no formato híbrido, dar-se-á, sempre, a critério da 

Unidade de Ensino, que verificará as condições estruturais e de pessoal adequadas ao 

retorno seguro, e a critério dos pais ou responsáveis, devendo as Unidades Escolares 

oferecerem aos alunos a opção pelo ensino presencial no formato híbrido ou remoto, 

garantida sempre, para aqueles que optarem pelo ensino remoto, a permanência integral 

nessa modalidade, com toda a estrutura necessária.  
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§3º – As atividades a que se refere este artigo deverão ser desenvolvidas, 

preferencialmente, em ambientes abertos, favoráveis à reciclagem do ar, devendo respeitar 

o distanciamento, os limites de ocupação e as demais medidas sanitárias previstas no 

protocolo setorial. 

 

§4º – Não está permitido o funcionamento das cantinas, refeitórios e bebedouros dentro das 

Unidades de Ensino, devendo cada estudante levar o seu lanche, sua bebida e consumi-los 

dentro da sala de aula, respeitando o distanciamento. 

 

Art. 2° - As Unidades de Ensino que optarem pela retomada das atividades presenciais no 

formato híbrido, deverão solicitar o Alvará Sanitário, junto ao órgão competente, qual seja, 

Vigilância Sanitária de Itabuna, no endereço: Avenida Manoel Chaves, nº 2373, São 

Caetano, Itabuna-Bahia. 

 

Art. 3° - As unidades escolares que optarem pelo retorno presencial, no formato híbrido, 

deverão encaminhar ofício à Secretaria da Educação, via e-mail: 

itabunaeducacao@gmail.com, colocando em anexo cópia do contrato social, documentos 

dos sócios, alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária e comprovante de 

endereço. 

 

Art. 4° - Deverão ser atendidos todos os critérios estabelecidos no protocolo setorial de 

prevenção e segurança, anexado ao presente Decreto, em especial: 

 

I – distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, com os locais das 

cadeiras nas salas de aula e aqueles reservados aos alunos e professores, 

devidamente demarcados no chão; 

II – utilização obrigatória de máscaras e álcool em gel 70%; 

III – aferição de temperatura na entrada do local; 
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IV – escalonamento dos horários de entrada e saída das aulas, reduzindo o 

fluxo de pessoas circulando ao mesmo tempo.  

 

V – proibidas as atividades coletivas ou interativas que possam incentivar a 

aproximação de pessoas, assim como trabalhos realizados em grupo, 

apresentações presenciais e similares; 

VI – instalações físicas adequadas, que permitam a circulação de ar natural em 

todo o ambiente; 

VII – instalação de pias com “dispenser” de sabão liquido e toalhas 

descartáveis nas áreas externas da escola; 

VIII – Higienização periódica de todo o espaço da unidade de ensino. 

 

Art. 5° - Fica mantido o protocolo geral de prevenção definido no anexo do Decreto 

Municipal nº 14.351 de 29 de março de 2021, cujas diretrizes deverão ser observadas e 

atendidas por toda a comunidade, bem como o protocolo setorial anexado ao presente 

Decreto. 

 

Art. 6° - A retomada das aulas presenciais no formato híbrido obedecerá o seguinte 

calendário para a rede privada de ensino: 19/7/2021 para a Educação Infantil; 26/7/2021 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); 2/8/2021 para os anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 9/8/2021 para o Ensino Médio, Cursos Técnicos e 

preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio e Vestibulares. 

 

Art. 7° - A retomada das aulas presenciais no formato híbrido obedecerá o seguinte 

calendário para a rede pública de ensino: 20/9/2021 para a Educação Infantil; 27/9/2021 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano); 4/10/2021 para os anos finais 

do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos. Por fim, 11/10/2021 

para os Cursos Técnicos. 
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Art. 8º - As Secretarias Municipais da Educação e Saúde, por meio dos fiscais e agentes, 

apoiarão as medidas necessárias para o devido cumprimento dos protocolos estabelecidos. 

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 13 de julho de 2021. 

 
 
 
 

AUGUSTO NARCISO CASTRO 
Prefeito 

 
 
 

JOSUÉ DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR 
Secretário de Governo 

 
 
 

ÁLVARO LUIZ FERREIRA SANTOS 
Procurador-Geral do Município 

 
 
 

LÍVIA MARIA BOMFIM MENDES AGUIAR 
Secretária de Saúde 

 
 
 

JANAÍNA ALVES DE ARAÚJO 
Secretária da Educação 

 

AUGUSTO NARCISO 

CASTRO:40935817549

Assinado de forma digital por 

AUGUSTO NARCISO 

CASTRO:40935817549 

Dados: 2021.07.13 18:23:13 -03'00'

JOSUE DE SOUZA BRANDAO 

JUNIOR:24392073572

Assinado de forma digital por JOSUE DE 

SOUZA BRANDAO JUNIOR:24392073572 

Dados: 2021.07.13 18:28:04 -03'00'

Edição 4.625 | Ano 9
13 de julho de 2021

Página 17

Certificação Digital: IJZN2X4N-QEEFHQFD-5IFCZLGR-KHESG0RU
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



PROTOCOLO PARA RETORNO SEGURO DAS AULAS REGULARES 
(EDUCAÇÃO INFANTIL) 

 

Este protocolo deve ser cumprido por todos.  

 

Treinamento - Desenvolver treinamento intenso e contínuo de 
trabalhadores, alunos e familiares sobre este protocolo de saúde; 

 
Uso obrigatório de máscaras de proteção - O ingresso nas unidades 
deverá ser feito com o uso de máscara de qualidade, por todos. 
Recomendamos que os pais enviem duas máscaras, de qualidade, 
identificadas com o nome do(a) aluno(a|), dentro de um saco plástico. 
Para os professores e monitores, que estarão próximos aos alunos, 
sugerimos a utilização de protetores faciais para reforçar a segurança. 
 
Circulação de pessoas - É fundamental a redução, ao máximo, do 
número de pessoas circulando pelas dependências da unidade escolar, 
durante o período de permanência dos alunos, restringindo até mesmo o 
acesso de pais e/ou responsáveis. 
 
Os atendimentos às famílias deverão acontecer, preferencialmente, em 
formato remoto, previamente agendados em setores próprios.  
 
O uso de catracas, está suspenso. 
 

Medidas de distanciamento no ambiente escolar - Organizar o espaço 
para que os alunos sempre estejam a, pelo menos, a 1,5 (um metro e 
meio) de distância uns dos outros, em todas as direções e, inclusive, em 
relação ao professor e/ou auxiliares. 

Na entrada de cada ambiente da unidade escolar deve ter um cartaz 
informando qual a capacidade física do espaço diante da metragem 
informada anteriormente.   

Demarcar os vários espaços físicos, de forma a garantir o distanciamento 
social. 

O estudante terá lugar fixo para todos os dias das aulas. 
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Deve-se proibir a circulação de alunos, em sala de aula, inclusive para 
responder atividades no quadro-branco, já que pinceis e apagadores não 
devem ser compartilhados. 
 
Dever-se proibir a utilização de livros de leitura, jogos e brinquedos de uso 
coletivo. 
  
É terminantemente proibido apertos de mãos, abraços e troca de beijos 
dentro do ambiente escolar, inclusive pelos professores, servidores e 
gestores. 
 
As mochilas devem ficar próximas dos alunos para evitar que o mesmo 
se desloque no ambiente escolar. 

Recreação ou Intervalo - Escalonar o horário dos intervalos, para evitar 
aglomerações 

 
Controle de temperatura - A aferição e o controle de temperatura 
também são essenciais. As unidades devem ter termômetros digitais, com 
infravermelhos e, todos, antes de adentrar o espaço da unidade escolar, 
devem aferir a temperatura – que deverá estar igual ou abaixo de 37,5 ºC. 
Ao longo do dia, este processo deve ser repetido. 
 
 

Higienização da escola - A manutenção e higienização dos ambientes 
escolares deve ser feita em todo o final das atividades presenciais, com 
aplicação de produtos desinfetantes, de boa qualidade.  

Durante as atividades, é fundamental a higienização contínua de 
banheiros, salas de aula, maçanetas, corrimãos e todos os objetos 
manuseados pelos (as) alunos (as) e professores (e/ou auxiliares). 

Todos (as) devem higienizar as mãos ao chegarem na Escola.  

Disponibilizar em todas as vias de ingresso à instituição de ensino tapetes 
úmidos com água sanitária;  

Higienizar mochilas com álcool 70%, na entrada da escola; 

Colocar fluxo de rotas, marcadas no chão, para circulação, dentro da 
escola, que devem ser sinalizadas, visando contribuir para o 
distanciamento social; 

Um (a) Colaborador (a) auxiliará no fluxo de ida ao sanitário evitando que 
alunos se encontrem no mesmo.  
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Disponibilizar álcool em gel 70% - Deve haver “dispensers” com álcool 
em gel (70%), em todos os ambientes (salas, corredores, secretaria, 
diretoria, banheiros e na entrada na escola. 
 
Salas arejadas - A ventilação dos ambientes é necessária para que o 
local fique mais arejado. Janelas e portas abertas são fundamentais, 
durante as aulas e, sempre que possível, realizar atividades em áreas 
abertas. 
 
Recomenda-se a não utilização de ventiladores e ar-condicionado. 
 
Hidratação e alimentação – Recomenda-se que cada profissional da 
educação da Escola e os alunos, levem sua garrafa com água, 
devidamente identificadas. Não é recomendada a troca de garrafas.  
 
Solicita-se que a alimentação seja levada por cada aluno e que seja 
terminantemente proibido a troca de lanches (refeições). 
 
Para funcionamento de cantinas serão necessários demarcações de 
distanciamento, no chão, na área externa, entre os (as) alunos (as) e 
atendentes. Que a pessoa que recebe o pagamento não seja o mesmo 
que faça o atendimento. Que as luvas descartáveis sejam obrigatórias 
para os atendentes.  

Sintomas - Promover isolamento imediato de qualquer pessoa que 
apresente sintomas, orientando as famílias ao procedimento de 
quarentena e comunicando às autoridades de saúde do município. 

Grupos de risco sem ter tomado as duas doses de vacina - Manter 
professores e funcionários que pertencem a grupos de risco afastados 
das atividades presenciais, reorganizando-os em alguma das 
modalidades remotas possíveis. 
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